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Tinerii rom#ni sunt
tot mai sceptici

BUCURE{TI

Un sondaj relev` c` tineretul n-are \ncredere \n institu]iile publice

F`r` tarabe
\n sectorul 1

Pu]ini tineri sunt mul]umi]i de locurile de munc` pe
care le au [i pe care le ofer` societatea, arat` un sondaj comandat
NA}IONAL

de Autoritatea Na]ional` pentru
Tineret. Tinerii nu sunt satisf`cu]i
de ini]iativele politicienilor, iar
\ncrederea \n institu]iile statului e

\n sc`dere. Mai mult de o jum`tate
dintre ei ar pleca \n str`in`tate,
pentru turism, la studiu sau la
munc`.
Pag. 4

Pie]ele cu mese vor fi \nlocuite
treptat de centre comerciale
Pag. 2
moderne

Foto: Mediafax

PUBLICITATE

Roger Federer, triumf
clar la Melbourne
Tenismanul elve]ian [i americanca Serena
Williams au c#[tigat finalele Australian Open Pag. 9
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ULTIMA OR~ ... 21.40 ... Gheorghe Funar cere
cercetarea penal` a pre[edintelui PD, Emil Boc...
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Traficul rutier va fi
rezolvat în 5-10 ani

PROIECTE Traficul rutier din
Capitală se va ameliora în circa
5-10 ani, potrivit estimărilor
Primăriei Generale, odată
cu finalizarea proiectelor de
decongestionare a circulaţiei.
Acestea vizează finalizarea
a 252 de proiecte majore,
care presupun construcţia
de noi poduri, pasaje şi
refacerea arterelor principale
de circulaţie. În 2007 vor fi
finalizate 74 dintre aceste
proiecte, iar în 2008 alte 90.
Potrivit datelor oficiale, circa 1,5
milioane de maşini circulă zilnic
prin Bucureşti, faţă de doar
200.000, cât erau în 1990.

„Cum se face”,
spectacol al
Teatrului Podul
GRATIS Teatrul studenţesc
Podul pune în scenă astăzi,
de la ora 20.00, în sala Pod a
Casei de Cultură a Studenţilor,
spectacolul-parodie „Cum se
face”, o adaptare după piesa
omonimă a lui Roberto Mazzuco.
Din distribuţie fac parte Oana
Radu, Virgil Mardare, Mihai
Dumitriu şi Alexandra Badea, iar
direcţia scenică e asigurată de
Cristi Hogaş. Intrarea este liberă,
în limita locurilor disponibile.

/ Maximum

17:09
apus

SOLICITARE - Preşedinţia a cerut conducerii Poştei Române,
printr-o adresă oficială, să
înfiinţeze un oficiu poştal
la Palatul Cotroceni pentru
procesarea, în mod eficient,
a
corespondenţei
adresate
preşedintelui României, Traian
Băsescu, a declarat ieri, la Sibiu,
directorul general al companiei,
Mihai Toader.
Spaţiul adecvat înfiinţării oficiului va fi pus la dispoziţie de către Administraţia prezidenţială,
cel mai probabil chiar în incinta
Palatului. În medie, preşedintele
României primeşte lunar circa
||||
5.000 de petiţii.
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Deschiderea stagiunii
la „Ion Dacian”
OPERETĂ Teatrul Naţional
de Operetă „Ion Dacian” \[i
deschide miercuri noua stagiune, eveniment ce va debuta
cu o conferinţă de presă organizată, de la ora 12.00, în foaierul instituţiei. Premiera acestei
stagiuni va fi „Ce înseamnă
să fii... Bunbury”, o adaptare
după Oscar Wilde, în regia lui
Vlad Massaci şi sub conducerea
muzicală a lui Lucian Vlădescu.
Aceasta va avea loc sâmbătă,
la sala „Nichita Stănescu” a
Centrului Cultural al Ministerului
Administraţiei şi Internelor, din
str. Mihai Vodă, nr.17.

Accident pe locul unde
a murit Teo Peter
BLESTEM Un bărbat a murit,
iar un altul a fost rănit grav,
duminică, după ce în duba în
care se aflau a intrat în forţă un
alt autoturism. Accidentul s-a
petrecut în intersecţia dintre bd.
Dacia şi str. Polonă, potrivit Pro
TV. Şoferul autoturismului circula
pe banda rezervată autobuzelor.
Martorii cred că locul este
blestemat pentru că, tot acolo,
pe 4 decembrie 2004, a murit
Teo Peter, membru fondator al
trupei Compact, în urma unui
accident de circulaţie.

LOTO 6/49 |||||||||||||||||||||||||
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Fiecare dintre noi vede Bucureştiul în felul său.

Al tău cum arată?
Aşteptăm fotografiile tale pe adresa:

foto@compact.info.ro
Votează fotografia preferat`!

În Bucureşti, cartierul Militari, serviciile funerare s-au electrizat.
Text [i foto: Ionu] Lupa

Foto: Rompres
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Acţiuni pentru
combaterea
cerşetoriei
PROGRAM Primăria sectorului
3, prin Direcţia de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, cu
sprijinul Poliţiei Metrorex şi al
Poliţiei Comunitare, demarează
între 29 ianuarie-2 februarie
acţiuni pentru combaterea
cerşetoriei. Programul va
duce la depistarea copiilor
şi adulţilor cerşetori, pentru
care vor fi luate măsuri de
protecţie socială. Micii cerşetori
vor ajunge la Adăpostul de zi
şi noapte „Casa Noastră”, iar
adulţii, la Centrul de Urgenţă
pentru persoane fără adăpost.

Acord de colaborare între Universitatea
din Bucureşti şi cea din Messina
EDUCA}IE Universitatea Bucureşti
(UB), una dintre cele mai
importante instituţii de învăţământ superior din ]ar`, la cei
aproape 140 de ani de existenţă,
a ajuns să aibă un solid prestigiu
naţional şi internaţional. În ceea
ce priveşte cooperarea bilaterală,
UB are semnate 157 de acorduri
interuniversitare cu institu]ii
similare din întreaga lume. Potrivit
AMOS News, UB a parafat, vineri,
un nou acord de colaborare, cu
Universitatea din Messina. Acordul
prevede instituirea unei comisii
internaţionale, format` din zece
membri din ambele instituţii de
învăţământ superior, care va lansa
proiecte de schimburi culturale şi
educativ-ştiinţifice între studenţii
||||
celor două ţări.

Studen]ii din Bucure[ti [i cei din Messina vor ]ine mai u[or leg`tura

Pieţele cu tarabe
dispar din sectorul 1
Andrei Chiliman, primarul
sectorului 1, nu mai vrea
pieţe cu tarabe, ci centre
comerciale moderne
şi funcţionale, aşa că
primăria pe care o conduce
investe[te în domeniul
administrării pieţelor
agroalimentare. Modernizarea şi reamenajarea
acestora este necesară
pentru crearea unui cadru
de comerţ civilizat.
PROIECTE - Primăria sectorului
1 şi Ordinul Arhitecţilor din
România au lansat, la sfârşitul
anului trecut, un concurs de
soluţii pentru reamenajarea
Pieţei Amzei, pentru care s-a
desfăşurat prima fază a selecţiei
de proiecte. Cele cinci proiecte
alese vor merge în faza a doua a
concursului, urmând a fi supuse,
luna viitoare, dezbaterii publice.
Tot anul trecut, primăria
a derulat şi un proiect de
investiţii la Piaţa Matache.
Costurile pentru amenajarea şi
modernizarea acestei pieţe s-au
ridicat la suma de 2.200.000 lei,
iar spaţiile comerciale noi, care
sunt aproape terminate, au fost
deja adjudecate în urma unei
serii de licitaţii. Şi Piaţa Aurel
Vlaicu a beneficiat de lucrări
de modernizare, în valoare

Noul centru comercial din Matache poate fi inaugurat \n c#teva zile
de 800.000 lei. Practic, a fost
construit un corp administrativ
şi a fost ridicată o platformă
pentru produc`torii agricoli,
care ulterior a fost închisă
perimetral prin realizarea unor
minimagazine.
Administraţia

pieţelor din sectorul 1 are în
subordinea sa un număr de
zece pieţe şi are în derulare
două contracte de asociere în
participaţiune cu Piaţa Floreasca
şi Piaţa 16 Februarie.
Dana Lascu ||||
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Expo Ideal Mariaj 2007, la a doua ediţie

Un accesoriu indispensabil: cuplul din v#rful tortului
„Expo Ideal Mariaj”, singurul târg profesionist de profil
din România, ajuns la a doua ediţie, s-a desfăşurat în
weekendul acesta la pavilionul 15 de la Romexpo. La
manifestarea organizată de revista „Ideal Mariaj“, cuplurile
tinere care se pregătesc pentru „marele eveniment” au fost
întâmpinate de o atmosfera animată, oferte tentante şi
informaţii de ultimă oră din domeniu.
ELEGANŢĂ - Pentru cei care vor
să-şi organizeze singuri nunta,
dar şi pentru cei care vor să se
lase pe mâna profesioniştilor,
aproximativ 70 de expozanţi şi-au
prezentat ofertele care acoperă
întreaga gamă de produse şi
servicii legate de nuntă. Printre
acestea, ultimele tendinţe în
materie de rochii de mireasă
şi costume de mire, bijuterii,
verighete simple sau din aur şi
PUBLICITATE

încrustate cu diamante, machiaj
şi coafură, invitaţii şi mărturii
ale participării la eveniment,
aranjamente florale, muzică,
meniuri adaptate preferinţelor,
torturi, cadouri, destinaţii pentru
luna de miere etc.
Nu au lipsit de la târg agenţiile
organizatoare de nunţi, casele
de producţie audio&video,
companiile de închirieri limuzine, agenţiile de turism cu oferte

Oferte pentru toate
buzunarele
ACCESIBILE Rochiile de mireasă din dantelă brodată, cu
cristale Swarowski, pălării,
buchete cu cele mai frumoase
flori şi muzica potrivită, toate
au fost atrac]iile de la târgul
de nunţi. Viitoarele mirese au
avut de unde alege! Preţurile
au fost şi ele pe măsură. Cea
mai ieftină rochie costa \n
jur de 400 de euro, iar cea
mai scumpă depăşea 3.500
de euro. Pentru viitorii miri,
ofertele au fost ceva mai
accesibile ca preţ, cel mai
scump costum costând 1.500
de dolari. Verighetele aveau
preţuri între 500 de lei [i
câteva mii de euro. Ofertele de
sonorizare pentru nuntă scot
şi ele din buzunarele viitorilor
miri între 200 şi 500 de euro.

Foto: Rompres

Foto: EVZ

specializate pentru luna de miere
şi [colile de dans, cu programe
pentru viitorii miri care nu se
mişcă tocmai graţios.
În cele trei zile cât a durat
expoziţia, organizatorii au pus în
scenă un program special, care
a cuprins prezentări de modă,
demonstraţii de machiaj şi dans
sportiv, mini-concerte, dar şi
o tombolă la care vizitatorii
expoziţiei au participat pe baza
biletului de intrare. Aceasta a
avut ca premiu un sejur pentru 2
persoane la Paris. Dana Lascu ||||

Designerii de la casele de mod` au g`sit solu]ii pentru toate
gusturile, la hotarul dintre tradi]ional [i fantezie
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Alian]a PNL-PD
s-ar putea rupe
DECLARA}IE Preşedintele
PD, Emil Boc, consideră
neîntemeiat demersul PSD de
suspendare a preşedintelui
Traian Băsescu. De asemenea,
dacă PNL va susţine acest
demers, Alianţa D.A. „nu se
mai justifică”, a declarat Emil
Boc. El a ad`ugat că, în acest
caz, rămânerea la guvernare
devine „problematică”.

Abandon şcolar
\n creştere
MEHEDIN}I De la începutul
anului şcolar, Inspectoratul
Şcolar Judeţean (IŞJ)
Mehedinţi a înregistrat 263
cazuri de abandon şcolar.
Dintre ace[tia, „opt sunt
rromi care s-au căsătorit, 78
au plecat cu părinţii în alte
ţări, iar 187 pur şi simplu au
renunţat la şcoală. Această
ultimă categorie este
formată din elevii ce provin
din familii dezorganizate”, a
declarat inspectorul general
Doiniţa Chircu.

Drum blocat \ntre
Cavnic şi Sighet
CIRCULA}IE Sute de maşini
au blocat ieri drumul dintre
Cavnic şi Sighetu Marmaţiei,
din judeţul Maramureş.
Turiştii care mergeau spre
pârtie şi cei care se întorceau
de la schi au blocat şoseaua
pe ambele sensuri, pe o
distanţă de 2 kilometri,
anun]` Realitatea TV.
PUBLICITATE
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Nemul]umi]i de Rom#nia
Doar familia este în top ca importanţă între valorile
tinerilor, iar aşteptările \n leg`tur` cu locurile de munc`
din ]ar` sunt preponderent pesimiste, arat` un sondaj al
Autorit`]ii Naţionale pentru Tineret, realizat \n 2006.
CERCETARE - Mul]i dintre tinerii
care au r`spuns sondajului
Autorit`]ii Na]ionale pentru
Tineret au spus că sunt tenta]i
să plece din ţară pentru un job
mai bun, arată studiul, citat de
Realitatea TV.
Puţini tineri sunt satisf`cu]i
de locurile de muncă pe care le
au [i de cele oferite de societate.
Ei se declar` însă mul]umi]i de
oportunităţile pe care le au la
locul de muncă şi de cursurile
de perfecţionare la care au avut
acces. 17% dintre ei au avut
cel puţin o dată pe unul dintre
părinţi plecat în străinătate,
la munc`. 7% dintre tineri se
gândesc în prezent la o plecare
din ţară, iar 55% ar dori să plece
temporar. Principalul motiv

este turismul, dar ei doresc şi
să studieze sau să lucreze \n
str`in`tate.
Tinerii nu se arată foarte
încântaţi de iniţiativele politice
ale guvernului. Încrederea
\n instituţiile statului este în
continuă scădere. În ce priveşte
relaţiile de familie, sănătatea,
condiţiile de locuit, modul în
care îşi petrec timpul liber,
nivelul de educaţie, locul de
muncă şi veniturile pe care
le obţin, tinerii spun că a fost
pu]in mai bine în 2005 fa]ă de
2006.
Sondajul a mai arătat că
participarea tinerilor la activităţile societăţii civile rămâne
la un nivel modest.
Mihaela R`ileanu ||||

Puric \[i duce „Visul” la Zűrich
SHOW Spectacolul de teatru non-verbal „Vis”,
realizat de Dan Puric (foto), va fi prezentat
m#ine în Elveţia, la Zürich, în seria de acţiuni
culturale derulată de Ministerul Afacerilor Externe.
Reprezentaţia va avea loc în sala Kaufleuten,
una dintre cele mai vechi şi prestigioase săli din
metropola elveţiană. „Vis”, un one man show
Dan Puric, a fost distins cu Premiul special al
Festivalului de Pantomimă de la St.Croix – Elveţia
(1992) şi cu Premiul special al Programului Chicago
||||
Artist International (1996).

Studen]ii consider` c` nu au motive s` fie mul]umi]i de via]`
Alcoolul, tenta]ia adolescen]ilor
CONSUM Aproape un sfert dintre elevii de gimnaziu s-au îmbătat
cel puţin o dată, până să împlinească 14 ani, anun]` Realitatea
TV. În rândul liceenilor, un băiat din trei şi o fată din zece
recunosc faptul că au consumat alcool peste măsură, cel puţin o
dată pe lună. Datele apar într-un studiu realizat de Autoritatea
de Sănătate Publică din Capitală. Statisticile arată că 13% dintre
elevi au consumat alcool până la vârsta de zece ani.

Salva]i de Salvamont
la cota 1.400. Din cauza v#ntului
puternic de pe platoul Bucegi,
de 140 de km/or`, telecabina
nu a mai funcţionat. Turiştii,
însoţiţi de salvatorii montani, au
coborât, pe jos, de la cota 2.000
la cota 1.400, având nevoie de
peste două ore pentru a parcurge
acest traseu, din cauza vremii
||||
nefavorabile.

EXPEDI}IE - Salvamontiştii din
Sinaia au intervenit, ieri la prânz,
pentru a ajuta să coboare în
staţiune 20 de persoane rămase
blocate în trei cabane de la cota
2.000, din Munţii Bucegi. Cei 20
de turişti au urcat, zilele trecute,
cu telecabina la cabanele Piatra
Arsă, Valea Dorului şi Mioriţa, iar
ieri nu au mai avut cu ce coborî

Avertizare meteo
pentru 13 jude]e

Rom#nii au
case spa]ioase

METEO - O nou` avertizare meteorologic`, av#nd
cod portocaliu, a fost emis` ieri de Administra]ia
Na]ional` de Meteorologie (ANM) c`tre 13 jude]e.
Conform acesteia, \n intervalul 29 ianuarie 2007
ora 00 - 29 ianuarie 2007 ora 20, va ninge viscolit
\n Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Cluj, Sălaj, Satu
Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Neamţ,
Harghita, Covasna şi Braşov.
|n Carpa]ii Occidentali [i Orientali, izolat, vor fi
posibile cantit`]i de ap` de peste 50 l/mp. Avertizarea
cod portocaliu \nseamn` c` sunt prognozate
fenomene meteorologice periculoase de intensitate
mare (v#nt, ploi abundente, desc`rc`ri electrice, ger).
|n plus, exist` risc de viituri pe r#urile mici. Totodată,
pentru nouă judeţe (Timiş, Arad, Bihor, Gorj, Sibiu,
Mureş, Bacău, Iaşi şi Botoşani), ANM a transmis o
avertizare cod galben. Astfel, până m#ine, vântul
va prezenta intensificări, vitezele medii atingând 60
de kilometri pe oră. |n plus, \n noaptea de luni spre
marţi, în aceste judeţe valorile termice vor scădea sub
minus 10 grade. Navigaţia pe Canalul Dunăre-Marea
Neagră a fost suspendată ieri după-amiază, din cauza
||||
vântului puternic.

STATISTIC~ Suprafaţa
locuinţelor este în creştere
\n Rom#nia, media depăşind
180 de metri pătraţi, anun]`
Antena 3. Cifrele ne plasează
pe primul loc în topul celor
mai spaţioase case din Europa. România este urmată de
Luxemburg. |n ]`ri ca Marea
Britanie şi Portugalia suprafeţele scad \n fiecare an.
Chiar dac` \n Germania, Fran]a
[i Olanda casele sunt tot mai
mari, în niciuna dintre aceste
ţări nu depăşesc în medie 140
de metri pătraţi. În Londra,
de exemplu, nu contează prea
mult suprafaţa, ci zona. O
agenţie imobiliară britanică
vrea să vândă o garsonier`
de doar 6 metri pătraţi cu
260.000 de euro. Garsoniera
se afl` \ntr-un cartier
||||
exclusivist.

Carnavalul Lolelor, dup` 20 de ani
SIBIU - „Carnavalul Lolelor”, un vechi obicei săsesc,
a ren`scut la sf#r[itul s`pt`m#nii trecute în judeţul
Sibiu. După aproape 20 de ani de la ultima paradă,
peste 150 de persoane s-au costumat în „Lole” şi
au colindat, ieri, străzile localităţii sibiene Agnita,
oraş de unde a pornit obiceiul. Costumul tradiţional
al lolelor este format din mască, confecţionată
din blană de jder sau vulpe, cămaşă şi pantaloni
confecţionate din zdrenţe, cleşte special din lemn
pentru oferirea gogoşilor tuturor participanţilor,
bici împletit manual şi talangă, cu care se face un
zgomot infernal. Potrivit obiceiului, acestea prind în
horă spectatorii, iar cei care acceptă să danseze cu
personajele costumate primesc gogoşi. La carnavalul
de la Sibiu şi Agnita au participat şi 44 de germani,
înscrişi în Breasla Lolelor din Germania, acolo unde
obiceiul este păstrat cu rigoare. În cele două zile de
carnaval, s-au împărţit sibienilor aproape 4.000 de
||||
gogoşi.

Foto: Mediafax
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Proiect YouTube pentru
ap`rarea drepturilor omului

Foto: Mediafax

BERNA - Cântăreţul Peter Gabriel, aflat la Forumul economic mondial de la Davos, Elveţia, a declarat că vrea să creeze un site în genul
YouTube, pe care să fie încărcate înregistrări video care au ca subiect
încălcarea drepturilor omului. Muzicianul a participat la forum pentru a obţine finanţare sau tehnologie pentru asociaţia fondată de el în
1992, „Witness”, care doreşte să evidenţieze un subiect grav, încălcarea drepturilor omului, printr-un site unde să fie postate înregistrări
video realizate de oricine de]ine o cameră video sau un telefon mobil. „Cu ajutorul telefonului sau internetului, orice om din orice loc îşi
poate spune povestea”, a declarat artistul. Peter Gabriel a adăugat că
negociază cu Google, proprietarul site-ului YouTube, pentru realiza||||
rea acestui proiect.

300 €, o noapte cu Stalin
RUSIA Pentru doar 300 de euro, nostalgicii ru[i, dar [i turi[tii interesa]i
de istorie [i, mai cu seam`, de Iosif Stalin, pot \nnopta sub acela[i
acoperi[ cu dictatorul, \n muzeul ce-i este \nchinat, \n sta]iunea Soci,
de la Marea Neagr`. |ntr-una dintre \nc`perile imobilului construit \n
1937, turi[tii sunt \nt#mpina]i de \nsu[i Stalin. E drept, turnat \n cear`,
||||
\n m`rime natural`.

Angajat la doar 5 ani
OTTAWA - |ncurajat de mama sa,
la numai 5 ani, Iwan Roberts a devenit cel mai t#n`r angajat al companiei Mega Bloks, unul dintre cei
mai mari produc`tori de juc`rii
din Canada.
Totul a pornit dintr-o glum`,
\ntr-o zi, c#nd Iwan, care ador` s`
picteze [i s` remodeleze juc`riile,
[i-a \ntrebat mama dac` ar putea
s` fac` acest lucru toat` via]a.
„I-am răspuns că nu cred că e posibil, dar a insistat atât de mult încât,

în cele din urmă, am decis să le trimitem o scrisoare celor de la Mega
Bloks, în care i-am întrebat dacă
au un loc de muncă pentru băiatul
meu. Am sperat că vor avea simţul
umorului şi ne vor răspunde”, a
povestit mama băie]elului.
Directorul companiei de jucării
nu numai că a răspuns scrisorii,
dar l-a şi chemat pe Iwan la un
interviu. Băieţelul l-a impresionat
atât de mult pe director, încât a
||||
primit jobul pe loc.

322 violatori
britanici,
\n libertate
LONDRA Poliţia britanică a pierdut evidenţa a 322 de violatori,
pedofili şi a altor infractori periculoşi care se află în prezent
în libertate, informează „News
of the World”. Una dintre
deficienţele sistemului, care
îi determină pe violatori să îşi
poată pierde urma, constă în
faptul că ei pot furniza poliţiei
o adresă neclară. Anul trecut,
s-a aflat că un pedofil care a
dispărut consemnase în drep||||
tul adresei „păduri".

SUA Manifesta]ii de amploare \mpotriva r`zboiului din Irak au fost
organizate ieri \n Washington, Los Angeles [i San Francisco. Printre protestatarii din capital` s-au remarcat actorii Susan Sarandon, Sean Penn
[i Jane Fonda. Mulţimea care s-a str#ns pe esplanada Capitoliului
a cerut Congresului să voteze retragerea soldaţilor americani din regiune. Cel mai înflăcărat discurs a fost cel rostit de Jane Fonda. Celebra
actriţă a participat şi la campania împotriva războiului din Vietnam. ||||

Alegerile din SUA \mpart
vedetele \n tabere

WASHINGTON - Industria divertismentului de
la Hollywood sprijină de
multă vreme candidaţii
Partidului Democrat. Printre beneficiari se numără
senatorul de New York,
Hillary Rodham Clinton
(foto dreapta), care luptă pentru a fi desemnat`
drept candidat al partidului pentru alegerile din
2008, dar şi soţul acesteia,
fostul preşedinte Bill Clinton.
O prezenţă nouă este
însă senatorul de Illinois
Barack Obama (st#nga),
şi el cu şanse de a fi desemnat candidat la preşedinţia SUA. El va participa, luna viitoare, la un
eveniment pentru strângere de fonduri, găzduit
de trei mari moguli ai in-

Foto: Mediafax

dustriei: regizorul Steven
Spielberg, David Geffen şi
Jeffrey Katzenberg, de la
studiourile DreamWorks.
Circa 700 de donatori şi
activişti au primit invitaţii
la acest eveniment, unde
vor putea contribui cu
suma maximă anuală permisă în acest scop, 2.300
de dolari de persoană.
Prima celebritate care a
făcut o donaţie pentru un
candidat la alegerile prezidenţiale din 2008 a fost
actriţa Elisabeth Taylor,
care a contribuit cu 2.100
de dolari la campania lui
Hillary Clinton. Câţiva
consultanţi ai Partidului
Democrat au declarat că
Hillary Clinton are un
loc aparte în circuitul de
strângere de fonduri din
Los Angeles, având legă-

WASHINGTON Carmela Bousada,
de 67 de ani, care a devenit luna
trecută cea mai bătrână mamă
din lume, i-a minţit pe doctori \n
privin]a v#rstei, pentru a putea fi
tratat` \ntr-o clinic` din California, dezv`luie „News of the
World”. |ntr-un interviu acordat
publica]iei, Carmela, care [i-a
vândut casa din Spania pentru a
face rost de cei 59.000 de dolari necesari pentru fertilizarea in vitro, a
recunoscut c` le-a spus doctorilor c` este cu 12 ani mai t#n`r`.
Femeia, care, \ntre timp, a n`scut
gemeni, a avut noroc pentru că
||||
medicii nu i-au cerut actele.

|mpotriva r`zboiului din Irak

PUBLICITATE

Hillary Clinton şi Barack Obama, înscrişi
în cursa pentru
obţinerea învestiturii
din partea Partidului
Democrat, pentru
alegerile prezidenţiale
din SUA, programate
în 2008, şi-au câştigat susţinători
printre starurile de la
Hollywood, care s-au
împărţit deja în tabere.

A min]it pentru
a deveni mam`

turi puternice cu industria
divertismentului de pe
vremea când soţul ei era
preşedinte. Producătorii
Haim Saban şi Steve Bing,
Sherry Lansing şi magnatul Ron Burkle, loiali lui
Bill Clinton, s-au hotărât
să-şi ofere sprijinul lui
Hillary.
Mai multe vedete şi-au
exprimat sprijinul pentru
Obama, printre acestea
numărându-se câştigătorii de premii Oscar George
Clooney şi Halle Berry,
precum şi moderatoarea
Oprah Winfrey.
Un sondaj realizat de
cotidianul „Time” a scos
la iveală faptul că alegătorii o preferă pe Clinton
lui Obama, cu 40% contra
21%, dar campania abia a
început. Anca Petrache ||||
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Americanii
au testat o rachetă
defensivă
SUA Pentagonul a testat cu
succes o nouă rachetă de
interceptare, de tipul SCUD,
care vine să întregească
sistemul defensiv american.
Racheta a fost lansată de
pe o platformă mobilă din
Oceanul Pacific, iar ţinta
atacului a fost o altă rachetă,
depăşită din punct de vedere
tehnologic.

Grav accident
rutier \n Germania
BERLIN 40 de persoane au
fost rănite după ce un autocar belgian a părăsit şoseaua,
prăbuşindu-se într-o râpă,
\n apropiere de localitatea
Wurtzburg. Şapte pasageri
au fost grav răniţi, iar doi
dintre ei se zbat între viaţă şi
moarte. Autocarul transporta
un grup de turişti care se
întorceau de la schi.

Ciocniri \ntre
Hamas [i Fatah
F^{IA GAZA Confruntările violente între susţinătorii Fatah
şi cei ai formaţiunii Hamas au
continuat, ieri, în Fâşia Gaza,
numărul victimelor rezultate
în urma a trei zile de confruntări ridicându-se la 24.
Ciocnirile cele mai violente
au avut loc în apropierea sediului securităţii preventive,
fidelă preşedintelui Mahmoud Abbas, liderul Fatah.
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Pia]a low-cost
se va dubla
EXTINDERE Pia]a aerian`
low-cost va atinge o cifr`
de afaceri de 130 milioane
de euro \n 2007, dubl` fa]`
de anul trecut, a declarat,
pentru Rompres, Raluca
P`una, marketing assistant
la Blue Air. Cre[terea va fi
influen]at` de extinderea
unor operatori low-cost,
care au intrat \n 2006 pe
pia]`. Comparativ cu 2005,
pia]a aerian` low-cost a
\nregistrat o cre[tere de circa
200%.

Cl`direa UPC cost`
10 milioane de euro
TRANZAC}IE Fondul britanic
de investiţii City Capital Property Limited a achiziţionat
luna aceasta clădirea de
birouri în care îşi are sediul
operatorul de servicii de
comunicaţii prin cablu UPC
România, de la compania
M&C Development. Valoarea
tranzacţiei s-a ridicat la
circa 10 milioane de euro.
Imobilul se afl` lângă parcul
Herăstrău.

A crescut produc]ia
de mobil`

EVOLU}IE Producţia de
mobilă a crescut anul
trecut cu 5-6% faţă de
2005, ajung#nd la peste
1,2 miliarde de euro,
evoluţie care se va menţine
şi în acest an, potrivit
preşedintelui executiv al
Asociaţiei Producătorilor de
Mobilă din România, Aurel
Rizea. Multe firme au fost
afectate de cursul valutar,
astfel \nc#t tot mai mulţi
producători s-au orientat
spre piaţa autohtonă.

Aten]ie la riscurile
infla]ioniste!
FORUM Riscurile inflaţioniste nu trebuie ignorate, iar
liderii naţiunilor trebuie să
profite de dezvoltarea rapidă a economiei mondiale
pentru a atenua dezechilibrele, potrivit participanţilor
la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Inflaţia
este un risc major la nivel
mondial. Problema petrolului este încă un pericol care
amplifică dezechilibrele", a
declarat preşedintele Băncii
Centrale Europene, JeanClaude Trichet.

Cehii au cump`rat
cu 40% mai multe
ma[ini vechi
CERERE V#nz`rile de
automobile second-hand
importate de cehi au crescut
anul trecut cu peste 40%,
dep`[indu-le pe cele de
ma[ini noi. Cre[terea a fost
favorizat` de liberalizarea importului de ma[ini
rulate, potrivit banknews.
ro. |n Rom#nia, anul trecut
v#nz`rile de automobile noi
au fost de trei ori mai mari
dec#t cele second-hand.

3,41 LEI

2,64 LEI

1 lir` sterlin`
100 forin]i maghiari
1 leu moldovenesc

5,17 LEI 1 franc elve]ian
1,33 LEI 1 dolar canadian
0,20 LEI 1 gram de aur

2,10 LEI
2,23 LEI
54,80 LEI

Popula]ia lumii cheltuie
90.000 $ pe secund`
|ncas`rile celor mai mari
250 de retaileri ai lumii
au atins o cifr`-record
de peste trei trilioane de
dolari, ceea ce \nseamn` c`
popula]ia globului cheltuie
90.000 de dolari pe
secund`, reiese dintr-un
studiu Deloitte.
COMER} - |n perioada 1 iulie
2005 – 30 iunie 2006, volumul
v#nz`rilor celor 250 retaileri
de top din lume a atins nivelulrecord de 3,01 trilioane de
dolari, reiese din studiul realizat
de Deloitte, \n colaborare cu
revista „Stores”. Suma este
mai mult dec#t impresionant`,
]in#nd cont c` dep`[e[te de 23
de ori produsul intern brut al
]`rii noastre. Cu toate acestea,
cre[terea este de doar 6% fa]`
de anul trecut.
Potrivit studiului, la fiecare
secund` 90.000 de dolari intrau
\n casieriile retailerilor sau 5,4
milioane de dolari \n fiecare
minut.
Dac` anul a mers ca pe
roate pentru 80% dintre cei
250 de juc`tori ai pie]ei, restul
de 20%, adic` 49 de retaileri, a
\nregistrat sc`deri considerabile
ale v#nz`rilor. Aproximativ
jum`tate dintre ghinioni[ti

Clien]ii sunt tenta]i s` cumpere mai mult din supermarketuri
provine din Europa, ceea ce a
f`cut ca retailerii europeni din
top s` se plaseze sub media de
cre[tere a veniturilor (8,6%).
La polul opus se afl` companiile
din America Latin`, care au
\nregistrat cele mai mari cre[teri
(20,3%), mai mult dec#t dublul
mediei din top 250 (8,4%).
Cele mai mari v#nz`ri le-au
avut retailerii axa]i pe segmentul
bunurilor de consum, ca Wal-

Ajungem la 55% din
productivitatea UE \n 2015
A{TEPT~RI Rom#nia va putea atinge 55% din productivitatea medie a
Uniunii Europene p#n` \n 2015, dac` Produsul Intern Brut va cre[te \n
medie cu 5,5% pe an, potrivit proiectului Cadrului Strategic Na]ional
de Referin]` (CSNR) pentru perioada 2007 – 2013, citat de bloombiz.ro.
Comisia Na]ional` de Prognoz` arat` c` PIB al Rom#niei va cre[te \n
medie cu 5,5% \n intervalul men]ionat, majorare generat` \n special
de cererea intern` [i de investi]iile realizate at#t de guvern, c#t [i din
||||
fonduri europene.

V#nz`rile on-line din Rom#nia
s-ar putea dubla \n acest an
ESTIM~RI - Cump`r`turile din Rom#nia prin intermediul comerţului
electronic au totalizat aproximativ
60-80 de milioane de euro în 2006,
valoare care s-ar putea dubla în
acest an, potrivit reprezentanţilor
firmelor de profil.
Pentru 2006, valoarea estimată
a vânzărilor on-line a fost undeva
în jurul a 60 de milioane de euro,
iar pentru 2007 se preconizează
cel puţin o dublare a cifrei de

afaceri la nivelul întregii industrii
de comerţ electronic”, a declarat,
pentru Mediafax, Alexandru
Stoica, directorul general al Diverta
Online. „Creşterea din acest an
va fi semnificativă atât datorită
creşterii încrederii utilizatorilor
în această formă de comerţ, cât
şi datorită creşterii numărului
de magazine virtuale”, apreciază
Gabriela Mândrea, directorul de
||||
marketing al Domo.

Po[ta \[i propune o cifr` de afaceri
de 300 de milioane de euro
PREVIZIUNI Compania Naţională Poşta Română (CNPR) estimează pentru
acest an o cifră de afaceri de peste 300 de milioane de euro, faţă de
260-270 milioane de euro în 2006, a declarat, ieri, la Sibiu, directorul
general al CNPR, Mihai Toader. Compania a luat \n calcul pentru 2007 un
profit de peste 20 de milioane, cu 6 milioane de euro mai mult dec#t
[i-a propus anul trecut, potrivit Mediafax. Investiţiile de anul trecut
pe care le-a f`cut po[ta au vizat achiziţia de echipamente şi reţeaua
informatizată, totalizând aproximativ 30 de milioane de euro. Numărul
oficiilor poştale informatizate va creşte de la 1.100, în prezent, la circa
||||
3.000, dintr-un total de 7.100 de unităţi, a ad`ugat Toader.

Mart, Carrefour [i Metro. Cu
toate c` supermarketurile [i
magazinele de tip discount [i
cash&carry au fost reprezentate cel mai bine, prezen]a
magazinelor de acest tip este
tot mai sc`zut`. |n 1995, 61%
dintre companiile din top 250
erau axate pe alimenta]ie, iar
\n ultimul studiu sunt prezente
doar \n propor]ie de 58%.
Otilia Cristea ||||

De[i economia global`
a dat semne de
tensiune, anul fiscal
\ncheiat a fost benefic
pentru retailerii de top.
Men]inerea acestui nivel
de performan]` nu va fi
deloc u[oar`.
Ira Kalish, director \n cadrul
Deloitte Services

Cum se calculeaz`
impozitul auto
IMPOZITUL SE CALCULEAZ~ |N FUNC}IE DE CMC*
- p#n` la 1.600 cmc - 8 lei/200 cmc
- \ntre 1.601 [i 2.000 cmc - 15 lei/ 200 cmc
- \ntre 2.001 [i 2.600 cmc - 30 lei/ 200 cmc
- \ntre 2.601 [i 3.000 cmc - 60 lei/200cmc
- peste 3.001 cmc - 120 lei/ 200 cmc
- autobuze, autocare, microbuze - 24 lei/ 200 cmc
- masa total` autorizat` de p#n` la 12 tone - 25 lei/ 200 cmc
- tractoare \nmatriculate - 16 lei/ 200 cmc
Surs`: Amos News

SOCOTELI - Conform noului Cod
Fiscal intrat \n vigoare de la 1
ianuarie, proprietarii de ma[ini
vor pl`ti impozite mai mari anul
acesta. |n cazul autoturismelor de
lux, impozitul poate ajunge chiar
la 2.000 de lei pe an. Calculul
impozitului se face acum pe o
frac]ie de 200 de centimetri cubi
(cmc), spre deosebire de 500
cmc, c#t era p#n` anul acesta,
informeaz` Amos News.
Pentru autoturismele cu o
capacitate cilindric` mai mare,
cuprins` \ntre 2.601 cmc [i 3.000
cmc, impozitul ajunge la 900 de
lei pe an. |n schimb, de]in`torii
ma[inilor cu motoare mai mici
de 1.600 cmc, categorie \n care
intr` [i Daciile, inclusiv Loganul,

*cmc -centimetri cubi

vor avea mai pu]in de scos din
buzunar.
Spre exemplu, la o capacitate cilindric` de 1.390 cmc, se
\mparte capacitatea total` la 200
cmc, iar rezultatul se \nmul]este
cu 8 lei, suma reprezent#nd valoarea impozitului pe fiecare
200 cmc. Valoarea care trebuie
\nmul]it` difer` \n cazul unor
motoriz`ri mai mari sau a altor
tipuri de autovevicule.
Cei care au ma[ini cump`rate
\n leasing va trebui s` [i le
declare la Serviciul de Taxe [i
Impozite din cadrul prim`riilor
de care apar]in, p#n` la sf#r[itul
acestei luni, pentru a-[i putea
achita impozitul pe anul \n curs
||||
pentru aceste bunuri.
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DOLIU Tatăl fostei atlete Maria
Cioncan, decedată în urmă cu
o săptămână în urma unui
accident rutier care s-a produs
în Bulgaria, Vasile Cioncan,
a murit, vineri, la un spital
din Cluj-Napoca, la două zile
după ce fosta sportivă a fost
înhumată. Vasile Cioncan
(60 de ani) suferea de cancer
pancreatitic în fază avansată,
boala agravându-se în ultimele
trei luni.

Gerrard face nunt`

Lovin s-ar putea
\ntoarce \n ]ar`
STEAUA Transferul lui Florin
Lovin la gruparea rusă Amkar
Perm a eşuat, a declarat,
duminică, agentul fotbalistului,
Dumitru Tudor. Acesta a explicat
că tranzacţia a eşuat din cauză
că oficialii ruşi ar fi oferit
un salariu de doar 250.000
de euro, faţă de 400.000 de
euro, cât se negociase iniţial.
Lovin va reveni \n Rom#nia, el
put#nd r`m#ne \n continuare
la Steaua. Campioana Rom#niei
a \nvins ieri pe FC Aarau, cu
scorul de 4-2, \n cantonamentul din Cipru.

Foto: Mediafax

Funeralii pentru fani

EVENIMENT Jucătorul echipei
Liverpool, Steven Gerrard, se va
căsători cu logodnica sa Alex
Curran în 16 iunie, iar printre invitaţii la eveniment se
numără cântăreţul Gary Barlow
şi fotbaliştii Wayne Rooney,
Ashley Cole şi Michael Owen.
Gerrard şi Curran au acordat
exclusivitate în ceea ce priveşte
fotografierea evenimentului unei reviste care a plătit
PUBLICITATE

Cea mai bun` din lume

un milion de lire sterline în
acest scop. Potrivit „The Sun”,
domnişoare de onoare ar putea
fi cele două fiice ale cuplului,
Lily Ella, în vârstă de doi ani, şi
Lexie, care are nouă luni.

OFERT~ O firmă de pompe funebre oferă suporterilor echipei
Plymouth Argyle, din liga a
doua engleză, înmormântări
personalizate, fanii având
posibilitatea să fie îngropaţi în
sicrie în culorile verde-alb ale
formaţiei lor favorite. Oferta
firmei de pompe funebre include opţiunea de a fi îngropat
îmbrăcat cu un tricou în culorile
echipei Plymouth Argyle, o
ceremonie la stadion, coroane verzi şi albe în formă de
minge şi incinerarea, iar apoi
aruncarea cenuşii la marginea
terenului.

Foto: Mediafax

|nc` un deces
\n familia Cioncan
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Rom#nca sper` c` va ap`rea \n gimnastica autohton` o nou` sportiv` care s` impresioneze
Nadia Comăneci a fost desemnată cea mai bună sportivă în
secolul al XX-lea de c`tre cotidianul „Mundo Deportivo”.
RECUNOA{TERE - Vineri seara,
la Barcelona, cotidianul „Mundo
Deportivo” i-a premiat pe fotbalistul Carles Puyol şi sportiva
Laia Sanz, cei doi fiind desemnaţi
sportivii anului 2006.
Evenimentul serii a fost \ns`
altul, [i anume premierea Nadiei
Com`neci, care a fost desemnat` de un sondaj al respectivului cotidian drept cea mai bună
sportivă din lume în secolul al

XX-lea. Prezent` la ceremonia
desf`[urat` \n Palatul Congreselor din Barcelona, Nadia a
declarat c` este m#ndr` c` lumea
o ]ine \nc` minte, de[i au trecut
zeci de ani de la performan]ele
ei.
„A fost o adevărată surpriză
pentru mine. Cea mai mare mândrie a mea este că lumea încă îşi
aminteşte de mine”, a spus Nadia.
Ciprian Voiculescu ||||

Campioan`
olimpic`
la doar 15 ani
PERFORMAN}E La JO de la
Montreal, în 1976, a câştigat trei
medalii de aur, una de argint
şi una de bronz şi a obţinut de
şapte ori nota 10 pentru evoluţiile
sale. Avea doar 15 ani, ea fiind
la acel moment cea mai t#n`r`
campioan` olimpic` din istorie.
La următoarea ediţie a JO, în 1980,
la Moscova, a mai câştigat două
medalii de aur şi două de argint.

Lorena Tric` vrea s` devin` ministru

Lorena (prima din dreapta) este mereu prezent` \n atelierul de croitorie
REPORTAJ - S`pt`m#nalul „FANATIK” public`, \n num`rul ap`rut ast`zi, un reportaj inedit despre Lorena, so]ia fotbalistului
Eugen Tric` [i fiica fostei glorii a Craiovei
Maxima, Ilie Balaci.
Frumoasa blond` [i-a f`cut debutul
oficial ca designer vestimentar la T\rgul
de Nun]i, care a avut loc \n Capital`. |n

paralel cu lumea afacerilor, ea \ncearc` o
carier` politic`, fiind \nscris` \n PNG. „|mi
place politica, dar nu m` v`d \n parlament
al`turi de acei burto[i care dorm continuu.
Mai degrab` a[ vrea s` lucrez la prim`rie
sau - de ce nu? - s` ajung ministru, s` fac
ceva pentru ]ar`“, a declarat Lorena, pen||||
tru „FANATIK”.

Franţa, două medalii de aur
la Europenele de la Var[ovia
PATINAJ - Campionatul European de
Patinaj Artistic de la Varşovia s-a încheiat
s#mbătă cu proba individuală feminină,
unde, pentru prima oară în istoria patinajului artistic, Italia a câştigat medalia
de aur, prin Carolina Kostner. Pe locurile
următoare s-au clasat Sarah Meier din
Elveţia şi frumoasa Kiira Korpi din Finlanda.
La proba de dans, învingători au
fost francezii Isabelle Delobel şi Olivier
Schoenfelder, care au patinat pe coloana

sonoră a filmului Bonnie şi Clyde. Medalia
de argint au luat-o ruşii Oksana Domnina
şi Maxim Shabalin, iar cea de bronz bulgarii Albena Denkova şi Maxim Staviski. La
individual masculin nu au existat surprize.
În absenţa „ţarului” Evgheni Plu[cenko,
a rămas „prinţul” Brian Joubert. Tânărul
patinator francez a mai obţinut medalia de
aur în 2004, la Europenele de la Budapesta. În urma lui pe podium au urcat cehul
Tomas Verner şi belgianul Kevin van der
Perren.
Anda Dinc` ||||
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Serena & Roger, a[i la Melbourne
Cei doi au \ncheiat f`r`
emo]ii ultimele acte ale
competi]iei. Serena, 6-1,
6-2 cu Maria {arapova, iar
Federer, 7-6, 6-4, 6-4 cu
chilianul Fernando Gonzalez.
AUSTRALIAN OPEN - Dup` doi
ani \n care nu c#[tigase niciun
turneu, Serena Williams le-a
\nchis gura celor care o considerau terminat`. Pornit` cu [ansa
a doua \n finala de la Melbourne,
\mpotriva Mariei {arapova, americanca a f`cut o demonstra]ie de
for]`. I-a l`sat doar trei gameuri
primei sportive ruse ajunse \n ultimul act de la Australian Open.
6-1, 6-2, [i Serena devine a doua
sportiv` care se impune \n acest
turneu f`r` a fi cap de serie, dup`
Chris O‘Neill, în 1978.

Cel de-al optulea turneu de Grand Slam
VICTORII Finala c#[tigat` \n fa]a Mariei a fost cel de-al optulea
titlu la un turneu de Grand Slam adjudecat de Williams, în vârstă
de 25 de ani, după cele obţinute tot la Australian Open în 2003
şi 2005, la US Open în 1999 şi 2002, la Roland Garros în 2002 şi la
Wimbledon în 2002 şi 2003.

La masculin, Federer a avut
emo]ii doar \n primul set, c#nd
Gonzalez a servit f`r` succes
pentru 6-4. Apoi a profitat de
inconstan]a chilianului. Dup` un
tie-break, Federer a for]at exact
c#t a trebuit, [i a ridicat la final
cel de-al 46-lea trofeu al carierei
[i al treilea la Australian Open.
Victorie lejer` pentru omul care
este lider mondial din 4 februarie
2004 [i care nu d` semne c` [i-a
potolit foamea de succes.
Ciprian Voiculescu ||||

Lucian Bute [i Rudel Obreja, victorio[i

Foto: Mediafax

BOX - Pugilistul Lucian Bute
(foto) şi-a păstrat centura de campion intercontinental la categoria
supermijlocie, versiunea WBO,
după ce l-a învins, la puncte, pe
rusul Serghei Tatevosian, într-un
meci disputat în cadrul unei gale
ce a avut loc la Bell Centre, din
Montreal.
Potrivit site-ului canada.com,
după această a 19-a victorie în tot
atâtea lupte ca profesionist, Bute
speră ca până la finalul anului
2007 să poată boxa pentru un titlu mondial.
În cadrul galei de la Montreal,
la care au asistat 9.087 de spectatori, a boxat şi Ion Ionuţ, care
l-a învins la puncte pe Christopher Henry, într-o luptă de opt
runde, desfăşurată la categoria

superuşoară. Ion Ionuţ, supranumit Jo Jo Dan, are în palmares
16 victorii, în tot atâtea meciuri
disputate.

Obreja, 108 voturi din 116
Dac` reprezentan]ii din Canada au luptat \n ring, \n ]ar`
lupta s-a desf`[urat pe buletinele
de vot.
Alegerile pentru conducerea Federa]iei Rom#ne de Box,
desf`[urate ieri, l-au desemnat pe Rudel Obreja pre[edinte
al acestui for. Obreja a primit
108 voturi, din cele 110 validate (116 participanţi la vot),
în timp ce contracandidatul
s`u, Nicolae Ghiţă, a primit
două voturi. Şase voturi au fost
anulate.
{tefan B`lan ||||

Elve]ianul nu a cedat niciun set
RECORD Roger Federer a reu[it s` \ncheie turneul de la Melbourne f`r` s` fi pierdut m`car un set. |n afara lui, doar trei
jucători au reuşit această performanţă: Ken Rosewall în 1971 la
Melbourne, Ilie Năstase în 1973 la Roland-Garros şi Bjorn Borg în
1980, tot la Roland-Garros.

Rom#nii lui Cottbus, cei mai buni
STRANIERI Sergiu Radu şi Vlad Munteanu au marcat pentru Energie
Cottbus în meciul câştigat, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-1,
în faţa formaţiei Borussia Monchengladbach. Radu a marcat de două
ori, în minutele 33 şi 39, iar Vlad Munteanu a închis tabela, printr-un
gol de 3-1, înscris în minutul 90. Dup` jocul bun reu[it \n prima etap`
a returului din prima lig` german`, cei doi au fost remarca]i de pres`,
Sergiu Radu fiind considerat de unele jurnale drept juc`torul etapei.
|n Italia, Adrian Mutu, Cristi Chivu [i Vali N`stase au fost titulari \n
meciurile disputate ieri \n Serie A pe care echipele lor le-au c#[tigat la
||||
limit`.

Abramovici umbl` la portofel
ca s` scape de Mourinho
CHELSEA De[i echipa sa d` semne s`-[i fi revenit (o nou` victorie,
ieri, \n Cupa Angliei, 3-0 cu Nottingham Forest), Jose Mourinho pare
aproape de finalul contractului cu londonezii. Conform presei engleze, patronul clubului, Roman Abramovici, este dispus să plătească
16,7 milioane de euro pentru ca antrenorul Jose Mourinho să părăsească echipa şi se gândeşte la o conducere tehnică în formula Guus
||||
Hiddink-Frank Rijkaard.
PUBLICITATE

Foto: Mediafax

Na[u’
se a[tepta
UEFA - Preşedintele FRF Mircea
Sandu, ales vineri în Comitetul
Executiv al UEFA, a declarat că
se aştepta să intre \n comitet, dar
c` miza pe 30 de voturi şi nu pe
32, câte a primit, numărul minim
pentru a deveni membru al acestui for fiind de 27 de sufragii:
„Mă aşteptam să fiu ales, am avut
susţinere bună, Ionuţ Lupescu
şi Adalbert Kassai mi-au făcut
o campanie bună, iar alianţa
federaţiilor din estul Europei a
dat roade”.
Alegerea lui Sandu a fost
primit` cu entuziasm de lumea
fotbalului rom#nesc, majoritatea
sper#nd ca, pe viitor, na]ionala
Rom#niei s` nu mai fie dezavantajat` de arbitri.

Foto: Rompres

Foto: Mediafax

46 de turnee pentru Federer

Mircea Sandu [i noul pre[edinte al UEFA, Michel Platini
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Rafaga, din nou \n Rom#nia
Celebrele piese „Mentirosa” [i „Suave” ale forma]iei Rafaga vor
putea fi din nou auzite \n Rom#nia. Faimoasa trup` argentinian`
revine la Bucure[ti, pentru a sus]ine un concert pe 9 martie la Sala
Polivalent`. Preţul unui bilet va fi între 15 şi 30 de euro, iar tichetele
se vor pune în vânzare peste două săptămâni. Rafaga a mai concertat în România în 2003, la festivalul Tuborg din Piaţa Constituţiei.

PE SCURT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katie Holmes, şomeră din cauza lui Tom Cruise
Actriţa KATIE HOLMES nu poate găsi roluri la Hollywood, din cauza
căsătoriei cu Tom Cruise, adept al religiei scientologice, informează
dailymail.co.uk. După ce a născut-o pe Suri şi s-a căsătorit cu Tom,
Katie are mari probleme cu relansarea carierei. Studiourile sunt
îngrijorate din cauza publicităţii negative stârnite de convertirea ei
la religia scientologică şi comportamentul din ultima vreme al lui
Cruise, care a fost concediat de studiourile Paramount după 14 ani
de colaborare.



Jean Constantin, cavaler de Malta
Actorul de comedie JEAN CONSTANTIN, prinţul Dimitrie Sturdza şi
arbitrul internaţional de box Vasile Câtea au fost \nvestiţi, sâmbătă
seara, în cadrul unui ceremonial desfăşurat într-o sală a Muzeului
de Istorie a Bucovinei, Cavaleri de Malta ai Ordinului „Sf. Ioan” de
la Ierusalim. Alături de cei trei au fost primiţi în rândul Cavalerilor
de Malta alte cinci persoane. În cadrul ceremonialului, cavalerii
au depus jurământul de credinţă faţă de ordin şi pentru întărirea
unităţii creştine.

PEOPLE
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Morandi şi Wassabi, în finala
naţională a Eurovision
Prima semifinală a
selecţiei naţionale pentru
Eurovision, care s-a
desfăşurat sâmbătă
seară, i-a desemnat
pe cei [ase finalişti
care vor intra în competiţia
pentru finala naţională de
pe 10 februarie.
CONCURS - Morandi&Wassabi
(foto), Nico, New Effect feat.
Moni-K, Desperado şi Tony
Poptămaş, Rednex feat. RoMania
şi Locomondo sunt primii finalişti
din selecţia naţională Eurovision
2007. Cei şase concurenţi au
fost ale[i, sâmbătă seară, prin
votul juriului de specialitate
(50%) şi prin televoting (50%).
Aceştia, împreună cu alţi şase
participan]i, care vor fi desemnaţi
pe 3 februarie, vor participa
la finala care va avea loc pe 10
februarie. Jasmine, Spitalul
de Urgenţă, Respect, Daniela
Răduică şi Gabriel Huiban,
ceilalţi participanţi la semifinala
de sâmbăt` au fost eliminaţi din
concurs. Organizatorii selecţiei
naţionale Eurovision 2007 au
decis scoaterea din competi]ie
a melodiei Make-it, compusă
de Papa Jr. şi interpretată de
Giulia Nahmany, ca urmare a
confirmării acuzaţiilor de plagiat
apărute în presă şi pe site-urile de
Laura Dud`u ||||
specialitate.

Se vor desemna \nc` 6 concuren]i
PARTICIPARE Cea de-a doua semifinală, din 3 februarie, va fi, de
asemenea, transmisă în direct la TVR 1. Concurenţii vor fi Moni-K
(„În lumea mea”), Simplu & Andra („Dracula, My Love”), Tibi Scobiola
(„Nu pot să uit”), Nico („Love Is All You Need”), Celia („Şoapte”),
Ada („You and Me”), Wassabi („Do the Tango with Me”), Desperado
şi Tony Poptămaş („European - a Beautiful Sin”), Indiggo („Lovestruck”), Ionuţ Ungureanu - Provincialii („Time”), Trupa Veche („Deci
20”) şi Marcel Pavel („No podre vivir”). Şase dintre aceste melodii se
vor califica \n final`.

PUBLICITATE

Beckham ia lecţii de actorie

Pictorialul cu David Beckham va
apărea în martie \n „Vanity Fair“

PREGĂTIRE - Fotbalistul David Beckham, care
va evolua din vară la echipa Los Angeles Galaxy,
s-a înscris pentru lecţii de actorie, potrivit „Sunday Express“. Profesoara lui Beckham va fi actriţa
Adriana Barraza, nominalizată la premiile Oscar
pentru rolul din filmul „Babel”. Fotbalistul este
convins că actoria îl va ajuta în diversele apariţii
la emisiunile de radio şi televiziune la care va participa, odată ajuns la Los Angeles. Beckham şi-a
încercat recent talentul de actor în cadrul şedinţei
foto pentru revista „Vanity Fair”. Fotbalistul s-a
lăsat imortalizat de celebrul fotograf Annie Leibovitz, în ipostaza prinţului din basmul „Prinţesa
adormită”. La inedita şedinţă foto au participat şi
alte staruri, precum Beyonce şi Scarlett Johans||||
son, care au pozat în personaje Disney.

TOP 10 MUZICAL ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASAMENT REALIZAT DE REVISTA BRAVO (17-23 IANUARIE)

↗
↗
↗
↗
↗
↗
—

↗

All Saints – Rock Steady
Fetele pregătesc deja un single nou, cu un titlu sugestiv: „Chick Fit”
 RBD – Rebelde
De curând, a apărut şi la noi super-albumul „Live in Hollywood”
 DJ Project – Eşti tot ce am
Mulţi sunt de părere că DJ Project ne-ar fi reprezentat cu succes la Eurovision
 Blondy – Dulce şi amar
Tot mai implicată în televiziune, dar la fel de preocupată de muzică, Andreea are succes!
 Nelly Furtado – Say It Right
Nelly este una dintre cele mai premiate soliste ale anului 2006 – şi pe bună dreptate.
 Shakira feat. Carlos Santana – Illegal
Pur şi simplu nu ne putem sătura de această baladă superbă...
 Activ – Reasons
Ne place noul clip al „activilor”, deşi e inspirat cam mult din „Turn the Tide” - Sylver
 Moni-k feat. Puya – Shot după shot
Cum nu se poate mai hot: Moni-k participă la Eurovision cu 2 piese şi are un nou hit!
¡ Christina Aguilera – Hurt
Decorurile pentru turneul mondial „Back To Basics” sunt inspirate din anii ‘20...
¢ Simplu – Mr. Originality
Filmări cu peripeţii pentru noul clip Simplu; vă povestim totul numai în BRAVO!
Top realizat de

PEOPLE
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Dan [i Adela
au filmat la munte

C~L~TORIE - Echipa de la „Iubire ca \n filme”, serialul difuzat
de Acas` TV, s-a mutat zilele
trecute la cabana Susai, unde
protagoni[tii Adela Popescu
[i Dan Bordeianu au filmat
secven]e \ntr-un cadru feeric.
Ma[inile au reu[it s` urce pe
drumul forestier abrupt ajutate
de lan]uri antiderapante, iar
grupul electrogen a fost tractat
de un utilaj 4x4, \ns` durata
normal` de urcare p#n` la
cabana Susai, de 20 de minute,
tot s-a transformat \n 6 ore.
„Au fost momente \n care
m-am bucurat pe deplin
de frumuse]ea acelui loc.
Primul a fost c#nd am f`cut
foc de tab`r` [i, datorit`
proiectoarelor, aveam senza]ia c` toat` p`durea era luminat`. A fost pentru prima
oar` c#nd nu mi-a fost team`
\n p`dure”, a m`rturisit Adela
Popescu, interpreta Ioanei din
telenovel`. Cei doi actori nu
au plecat de la munte f`r` a
avea \nc` o amintire pl`cut`:
au botezat un pui de ciob`nesc
mioritic, c`ruia i-au dat numele
Sasha.
Cele 90 de secven]e filmate
\n mai multe locuri de la Susai
[i Predeal vor putea fi vizionate
\ncep#nd de azi, de la orele
20.30, \n „Iubire ca \n filme”.
Laura Dud`u ||||

Crina Mardare a fost extrem de exigent` la înregistrarea imnului

Megastarurile
şi-au înregistrat imnul

Dan Bordeianu [i Adela Popescu au petrecut c#teva zile la Predeal

Michael Jackson, album on-line
REVENIRE Michael Jackson va lansa un nou album, on-line, a declarat Will.I., membru al trupei Black Eyed Peas, cu care megastarul
colaborează în prezent. Will.I. crede în şansa lui Michael de a recâştiga
publicul cu noul său material discografic, potrivit celebritywonders.com
„Am stat împreună cu Michael în Irlanda şi am compus melodii care să
influenţeze emoţional oamenii şi ritmuri care să îi facă să danseze”, a
declarat acesta. Casele de discuri şi producătorii muzicali rămân sceptici
în privinţa resuscitării carierei lui Michael. Starul muzicii pop a avut o
apariţie penibilă, anul trecut, pe scena londoneză, în cadrul ceremoniei
||||
World Music Awards, când nu a fost capabil să cânte live.

PUBLICITATE

Baby Spice,
însărcinată
FAMILIE - Emma Bunton, excomponenta trupei Spice Girls,
a declarat că aşteaptă un copil
cu actualul său partener Jade
Jones, potrivit people.com. Cea
mai tânără dintre membrele
Spice Girls era răsfăţată de
presă cu porecla „Baby”. „Suntem extrem de fericiţi, este o
veste incredibilă”, au declarat
cei doi, care sunt împreună
de opt ani. Sarcina a fost o
surpriză foarte mare pentru
Emma care, în 2000, s-a luptat
cu grave probleme de sănătate.
Anul trecut, în decembrie, Baby
Spice declara pentru ziarul britanic „The Mirror” că speră să
mai aibă un copil, dar că se
teme că starea ei de sănătate
nu-i va permite „Desigur, mi-ar
plăcea să am un copil al meu,
dar nu exclud posibilitatea
unei adopţii”, mărturisea, pe
I.R. ||||
atunci, Emma.

MELODIE - Finaliştii „Megastar”
au înregistrat zilele trecute, la
studioul lui Marius Moga, imnul
competiţiei. Cei 12 concurenţi
au venit la studio însoţi]i de
profesoara de canto Crina Mardare. Rând pe rând, aceştia au
intrat în cabina de înregistrare şi,
respectând indicaţiile lui Moga, ei
au interpretat, pe r#nd, partea din
piesă care le revenea. Săptămâna
aceasta, ei vor participa la
filmările pentru realizarea videoclipului, care va fi difuzat în
fiecare emisiune finală, din 17
februarie. Până atunci, prestaţiile
finaliştilor vor putea fi urmărite
în
retrospectiva
competiţiei

„Megastar – Drumul spre glorie”,
sâmbăta seara, de la ora 20:00, la
Prima TV. Ediţia viitoare aduce în
prim plan trei concurente: Kamelia Hora, Alexa Niculae şi Andreea
Iulia Roman ||||
Ioncea.
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PE SCURT ||||||||||||||||||||| 12.000 de str`ini, angaja]i \n ]ar`
Condiţii pentru
disponibilizaţi

SCHIMBARE De la 1 februarie
intră în vigoare o ordonanţă
conform căreia muncitorii
care au fost disponibilizaţi
vor beneficia de venituri de
completare numai dacă vor
respecta anumite condiţii.
Printre acestea, angajaţii
trebuie să urmeze cursuri
de calificare sau să accepte
un post oferit de agenţiile
de formare şi ocupare
profesională. |n caz contrar,
aceştia vor rămâne fără
veniturile de completare.

DATE Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a pus la dispoziţia
străinilor care vor să lucreze în România anul acesta 12.000 de permise
de muncă. În 2006, dintre cele 10.000 de permise de muncă pentru
străini, s-au utilizat aproximativ 8.000, conform declaraţiilor lui Gheorghe Barbu, ministrul muncii şi solidarităţii sociale. Mărirea numărului
de permise pentru acest an s-a făcut în perspectiva unor schimbări
pe piaţa muncii. „Când vorbim de 10.000 – 12.000 de locuri de muncă
pentru străini faţă de 4,7 milioane de români angajaţi nu avem de-a
face cu o criză de personal. E doar o necesitate în anumite zone” a
spus Barbu. Cele mai multe permise au fost solicitate anul trecut de
muncitorii turci – circa 1.800 –, muncitorii chinezi cu permis de muncă
||||
în România fiind de 800.

Peste şapte milioane de
americani au două servicii

Criză de angajaţi
DECLARAŢII Principalele
probleme cu care se
confruntă piaţa locală a
muncii ţin de nivelul de
pregătire a forţei de muncă,
a declarat preşedintele
Traian Băsescu. În acest
sens, s-a înfiinţat o comisie
preziden]ial` de analiză a
sistemului de învăţământ.
Părerea lui Băsescu diferă
de cea a lui Gheorghe
Barbu, ministrul muncii şi
solidarităţii sociale, care
spune că nu există o criză
pe piaţa muncii, ci doar cu
deficite în unele domenii.

Promovarea
şi divorţul, la fel
de stresante

STUDIU Conform unui
sondaj în cadrul căruia au
fost chestionaţi 600 de
manageri britanici, promovarea este la fel de stresantă
ca divorţul. Dintre cei 600,
aproape jumătate nu a
putut rezista promovării în
funcţia de conducere. Unul
dintre angajaţii intervievaţi
declară că „este mai dificil
să îţi schimbi modul de
muncă, dacă ai avut succes
în cariera anterioară. Ironia
este că eşti promovat numai
dacă ai avut succes.”

Germanii au
nevoie de ajutor
OPORTUNITATE Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă
organizează preselecţii pentru cei care vor să lucreze în
Germania ca ajutor casnic în
gospodării. Dosarele pot fi
depuse până pe 23 februarie. Pe lângă cunoştinţele
de limbă germană, aplicanţii
trebuie să aibă vârsta între
35 şi 55 de ani şi să poată
desfăşura activităţi casnice.

Peste 700.000 de
şomeri
PROCENTE În al treilea trimestru al anului 2006 s-au
înregistrat circa 730.000 de
şomeri. Cei mai mulţi şomeri
sunt bărbaţi – 8 procente,
în rândul femeilor nivelul
fiind de 5,9%. Sunt mai
mulţi şomeri la oraş (8,5%)
decât în mediul rural (5,2%).
Cei mai mulţi şomeri sunt în
rândul tinerilor între 15 şi 24
de ani, 21,4% dintre aceştia
neavând un loc de muncă.

Luni, 29 ianuarie 2007

Secretele evalu`rii eficiente
a muncii salaria]ilor
METODĂ - Una dintre întrebările
cele mai importante pe care
un manager şi-o poate pune în
legătură cu munca angajaţilor
săi este: cum pot m`sura
eficienţa acestora? Dacă există o
procedură greşită, aceasta este,
cu siguranţă, să aplici tehnici
– standard pentru fiecare post.
Conform baniinoştri.ro, există
şase moduri de a măsura munca
subordonaţilor.
Întreabă-ţi angajaţii despre
munca lor. Un angajat care ştie
că este monitorizat este mai eficient. Nu evalua după un criteriu
unic. Unele slujbe sunt repetitive,
altele cer creativitate şi o treia
categorie implică ambele moduri
de lucru. O unitate de măsură
obiectivă este întotdeauna utilă.

Angajaţilor din Silicon Valley
le-a fost instalat în computer un
program numit Odeska. Acesta
măsoară la fiecare 10 minute
schimbările care au avut loc în
fereastra de lucru.
La fel de eficientă este şi evaluarea periodică de către manager. Acesta trebuie să îi comunice
foarte clar angajatului nivelul la
care se află, preferabil prin acordarea unei note.
Rapoartele legate de munca
depusă sunt inutile. Angajaţii pot
să facă ceva mai folositor în timpul pierdut cu autoevaluarea.
Un punct important din care
trebuie privită munca angajatului este modul în care acesta
poate să ducă la capăt sarcini de
||||
echipă.

MIC DIC}IONAR DE CORPORA}IE |||||||||||||||||||||||||||||||||

Brainstorming, brand, board
A doua slujb` \]i aduce mai mul]i bani [i mai pu]in timp liber
STATISTICĂ - Circa 5,3% din
populaţia activă a Statelor Unite,
adică şapte milioane şi jumătate
de americani, îşi adună veniturile
lunare din două slujbe.
Dintre aceştia, 3,9 milioane au
un serviciu cu normă întreagă şi
încă un job part-time. Alţi 1,7 milioane au două slujbe cu jumătate
de normă. Cei mai muncitori
300.000 de americani au două
servicii cu normă întreagă.
Dintre cei 7,5 milioane de
lucrători americani cu două servi-

cii, majoritatea are între 25 şi 54
de ani, iar 200.000 au peste 65
de ani.
Principalul avantaj al celui
de-al doilea loc de muncă este
posibilitatea de suplimentare a
veniturilor. Uneori însă angajaţii
apelează la el pentru a începe o
nouă carieră fără să se desprindă
imediat de cea veche.
Lipsa timpului liber şi acumularea stresului sunt principalele
două dezavantaje al celui de-al
||||
doilea serviciu.

Sa nu te temi dacă te convoacă şeful la un brainstorming alături de
colegii tăi. Nu va fi dureros şi, dacă eşti creativ, vei ieşi cu bine din
această încercare.
BRAINSTORMING este o tehnică de grup pentru stimularea
creativităţii. Grupul de participanţi încearcă să găsească diverse moduri de abordare a unei probleme. Scopul procesului este obţinerea
unui număr maxim de soluţii creative cu ajutorul liberei asocieri de
idei.
BRAND Un brand sau o marcă este o colecţie de imagini şi idei
ce reprezintă un produs; mai concret, brandul conţine numele,
logo-ul, sloganul şi schema de design a unei firme. Brandul este
nu numai simbolul pe care producătorul îl ataşează produsului său
pentru a-l face uşor de recunoscut pe piaţă, ci şi atributele pe care
consumatorul le asociază acestor produse.
BOARD Termenul defineşte oamenii aflaţi la conducerea unei companii, cei care se ocupă de managementul firmei sau colectivul de
directori.

Alo, cine se află
la celălalt capăt al firului?
„Bună ziua, numele meu este Maria. Cu ce vă pot fi de
folos?” Acestea sunt cuvintele pe care o studentă în
ultimul an la Academia de Studii Economice le rosteşte
şi de 100 de ori pe zi.
JOB - Maria are un job part-time
într-un call-center. Timp de 4-5
ore zilnic, 5 zile pe săptămână,
răspunde la nelămuririle clienţilor unei companii de telefonie
mobilă.
Piaţa locurilor de muncă în
acest domeniu a luat amploare în
România, mai ales în ultimii ani.
Limbile străine bine stăpânite,
costurile de salarizare scăzute şi
dorinţa de muncă a tinerilor au
făcut ca din ce în ce mai mulţi
străini să aleagă ţara noastră ca
destinaţie pentru dezvoltarea
unei afaceri prin telefon.
Să lucrezi într-un call-center
presupune, pe lângă stăpânirea
foarte bună a unei limbi străine,
şi o doză mare de calm. „Înainte
să am actualul loc de muncă
am lucrat într-un alt call-center
care vindea acţiuni la bursă
cetăţenilor din Marea Britanie.
Job-ul era foarte stresant pentru că britanicii primesc zilnic
10, 20 de telefoane de la diverse firme care încearcă să le
vândă câte ceva. Majoritatea
nici nu stăteau să te asculte, îţi
trânteau telefonul în nas. Erau

însă şi bătrânei simpatici care
se plictiseau şi, deşi nu erau
interesaţi de ceea ce voiai să le
vinzi, te întrebau o mulţime de
lucruri despre tine sau îţi povesteau câte ceva despre viaţa
lor. Salariul nu era prea mare,
teoretic puteai să câştigi excelent
dacă vindeai suficient de multe
acţiuni, practic însă era aproape
imposibil să reuşeşti, pentru
că oamenii nu voiau să stea de
vorbă cu tine prin telefon, se
simţeau agresaţi.”
Call-center-urile sunt de
două tipuri: inbound, unde
angajaţii primesc telefoane de
la clienţi, şi outbound, unde
angajaţii sunt cei care dau
telefoane.
Cel de-al doilea tip este mai
dificil, ai nevoie de mult mai mult
tact şi de o excelentă cunoaştere
a limbii în care comunici cu
clientul, pentru a reuşi să fii performant.
Call-center-urile
inbound
au apărut şi în companiile din
ţară. Marii operatori de telefonie mobilă, service-urile sau
liniile gratuite de asistenţă ale

Dac` ai o fire calm`, e[ti potrivit pentru munca \n call-center
organizaţiilor neguvernamentale sunt doar câteva tipuri
de firme care oferă astfel de
servicii.
„Nu am de gând să lucrez
toată viaţa într-un call-center.
Mi se pare însă un mod bun

de a-ţi începe cariera. Înveţi să
fii răbdător, politicos şi să dai
răspunsuri profesionale. Dacă
lucrezi pentru clienţi străini, îţi
îmbunătăţeşti şi cunoştinţele de
limbă străină”, mai spune Maria.
Laura Nica ||||
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Sistemul Windows Vista,
pe ultima sut` de metri
Windows Vista, sistemul
de operare de ultim`
genera]ie al gigantului
american Microsoft, va
fi lansat m#ine pentru
utilizatorii din lumea
\ntreag`.
DISPONIBIL - Microsoft lanseaz`
m#ine Windows Vista, noul sistem de operare ce va \nlocui sistemul Windows XP. Compania va
trebui s` \i conving` pe utilizatorii
Windows XP s` treac` la Vista,
lucru care nu va fi deloc u[or. |n
Rom#nia sistemul va fi promovat
printr-o campanie care va \ncepe
m#ine, cu dou` zile \naintea sosirii lui Bill Gates, co-fondatorul
Microsoft \n Rom#nia, [i se va
\ncheia pe 30 aprilie.
Exper]ii \n calculatoare le
recomand` consumatorilor s`
a[tepte c#teva luni \nainte s`
treac` la Vista, deoarece ca orice
sistem nou lansat pe pia]` acesta
poate avea mici probleme, care
vor fi remediate \n timp. Cu
toate c` Microsoft promoveaz`
Vista ca fiind cea mai sigur` versiune de p#n` acum a sistemului s`u de operare, produc`torii
de software de securitate au
deja produse disponibile pentru
acesta.
Dar, trec#nd peste probleme
de siguran]`, Vista are multe
de oferit. |n primul r#nd, grafica Aero care \mbun`t`]e[te
imaginea sistemului. Windows
Vista Aero oferă efecte vizuale
spectaculoase, cum ar fi elementele transparente de interfaţă
grafică asemănătoare sticlei. De
asemenea, la Vista meniul Start
este mai rapid, mai eficient şi
mai util decît în versiunile anterioare de Windows. Una dintre
caracteristicile acestui meniu
este opţiunea de căutare numită
Quick Search, care vă va ajuta
să găsiţi şi să deschideţi orice
se află pe computerul dumnea-

Intel®Teach va fi
implementat
de SIVECO
COLABORARE Programul
Intel®Teach \n Rom#nia, de
cooperare \ntre Ministerul
Educa]iei [i Cercet`rii [i Intel
Corporation, va fi implementat de SIVECO Rom#nia. Parte
a ini]iativei Intel®Education,
programul Intel®Teach este
un program educa]ional
global, lansat \n anul 2000
[i deja prezent \n 40 de ]`ri.
Accesul la acest program \i
va ajuta pe profesorii rom#ni
s` \[i dezvolte abilit`]ile de
predare cu ajutorul instrumentelor informatice.

22% din copiile
Windows
sunt piratate
REZULTAT Peste o cincime
(22%) din instalările Windows nu au trecut testul
de autentificare, Microsoft
Windows Genuine Advantage
(WGA). Din cele 512 milioane
de teste de autenticitate care
au fost realizate prin WGA din
iulie 2005, 22,3% s-au soldat
cu eşecuri, conform datelor publicate de Microsoft.
Pentru a desc`rca anumite
update-uri pentru sistemul
de operare, utilizatorii de
Windows trebuie să treacă
prin procesul de validare
WGA.

Achizi]ie pe pia]a IT

Bill Gates, co-fondatorul Microsoft, va fi prezent \n Rom#nia la dou` zile de la lansarea Vista
voastr`. Totodat`, vă permite să
navigaţi mai facil prin aplicaţiile
instalate, eliminând caracteristica mai puţin performantă
intitulată „All Programs“. Windows Vista va fi disponibil
\n patru versiuni: Home Basic,
Home Premium, Business [i
Ultimate, la preţuri \ntre 199 [i
499 $.
Bogdan Biszok ||||

Mai multe informa]ii
www.microsoft.com/romania

400.000.000 de tranzistori,
pe „o jum`tate de timbru“
RECORD - Compania produc`toare de micro-procesoare Intel a
anunţat că a reuşit să producă un
cip care are lărgimea de doar 45
de nanometri. Noul procesor Intel, numit Penryn, încorporează
peste 400.000.000 de tranzistori
pe o suprafaţă cât o jumătate
de timbru. Până acum, cele mai
mici microprocesoare aveau o dimensiune de dou` ori mai mare.
Cipurile Penryn vor fi mai rapide,
mai eficiente [i vor dubla durata
de via]` a dispozitivelor. Intel a
anunţat că va începe producţia
noului tip de microcip \n trei
fabrici, în cursul acestui an. În ultimii ani, specialiştii exprimaseră
dubii că microprocesoarele pot fi
miniaturizate în continuare: „Industria de cipuri se confrunt` cu
un blocaj \n privin]a dezvolt`rii
viitoarelor modele”, declar` Tzechiang Chen, vicepre[edinte al
departamentului [tiin]` [i teh-
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nologie IBM. Compania AMD,
rivala Intel, a anun]at, la r#ndul
ei, c` inten]ioneaz` s` introduc`
propriile cipuri de 45 de nanometri \n aproximativ 18 luni. ||||

Un inginer prezint` un wafer
pe care se afl` montate cipurile

Microsoft, reclamat la C.E.
ACUZA}II RealNetworks, IBM, Nokia, Sun Microsystems, Adobe,
Red Hat, Linspire [i Opera au depus o pl#ngere la Comisia
European` \mpotriva Microsoft, acuz#nd compania de practici
anticoncuren]iale prin noua versiune a Windows Vista. Acestea
s-au reunit sub umbrela Comitetului European pentru Sisteme
Interoperabile (CESI). Companiile sus]in c` Microsoft va \ncerca s`
impun` pe pia]` noi protocoale [i limbaje folosite pentru internet
- XAML, folosindu-se de baza mare de utilizatori pe care o are
Windows, pentru a scoate de pe pia]` celelalte companii, care folosesc limbajele clasice. Reprezentan]ii Microsoft nu au comentat
aceste acuza]ii.

Dell a conceput un sistem
special pentru jocuri
PLAY - Produc`torul american
de computere Dell a lansat recent
trei produse pentru \mp`timi]ii
jocurilor pe calculator. Sistemul
XPS 710 H2Ceramic (H2C)
Edition [i monitoarele
plate
UltraSharp
2707WFP [i UltraSharp 3007WFP
reprezint` solu]ia
ideal` pentru jocuri. Modelul H2C
a fost conceput astfel încât s` permit`
o r`cire mai bun`
a procesorului, extinderea duratei
de via]` a acestuia, precum [i
func]ionarea
mai fiabil` a
computerului
decât
în
cazul
utiliz`rii
sistemelor
conven]ionale de r`cire. Procesul
de r`cire este în dou` trepte: \n

prima etap`, un schimb`tor de
c`ldur` de tip ap`-aer elimin`
cea mai mare parte a c`ldurii din
procesor. |n a doua
etap`, un dispozitiv de r`cire cu lichid scade [i mai
mult temperatura
procesorului, prin
module de r`cire
ter moelectric`,
bazate pe material ceramic. „XPS
710 H2C Edition
a fost dezvoltat
pe baza feedbackului direct de la
utilizatorii de jocuri, scopul s`u
fiind
facilitarea
unei experien]e de
joc absolut f`r` precedent“, a explicat Hervé Mattan, Marketing Director, Home
& Small Business, Dell EMEA. ||||

TRANZAC}IE Grupul german Siemens a anun]at c`
va achizi]iona produc`torul
american de software UGS
cu 3,5 miliarde de dolari, \n
aceast` sum` fiind incluse
datoriile firmei americane.
Grupul texan UGS, produc`tor
de software de gestiune a
produselor, apar]ine unui
num`r de trei fonduri de
investi]ii, care a achizi]ionat
grupul UGS, \n urm` cu trei
ani, cu dou` miliarde de
dolari. Tranzac]ia trebuie
s` mai primeasc` acordul
autorit`]ilor de concuren]`.

Bibliotec` conectat`
la serviciul
de cartografie

INI}IATIV~ Motorul de
căutare pe internet Google îşi
va conecta biblioteca on-line
la serviciul de cartografie,
pentru ca internauţii să
poată utiliza în mod direct
planurile unor oraşe citate în
cărţile on-line. Ideea este de
a crea un link pentru fiecare
loc citat într-o carte, care va
conduce automat la un anumit oraş, cartier, loc aflat pe
una dintre hărţile on-line.
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CONCERT &
PARTY

Stuf Vama Veche
Str. Berzei nr. 25A
Telefon: 316.22.42
Oldies Club
Calea Moşilor nr. 91
Telefon: 0723.666.551

DJ Bogdan
Forever Young
21.00

Club Revenge
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

20.30

DJ Ruky
Tonka Soul Café
Str. Biserica Amzei nr. 19
Telefon: 0723.448.080

21.00

21.00

PARTY

Café DeKO
B-dul Nicolae Bălcescu nr. 2 TNB
Telefon: 312.97.38

The Upstairs Café
Str. Berzei nr. 20
Telefon: 314.50.68

SUA-Marea Britanie, film de
anima]ie, 2006
Regia: Henry Anderson, David
Bowers, Sam Fell
Voci: Hugh Jackman, Kate Winslet,
Ian McKellen

Coproduc]ie, dram`, 2006
Regia: Alejandro Gonzalez Inarritu
Cu: Brad Pitt, Cate Blanchett
Avanpremier`
Movieplex
City Cinema

21.30
18.45

13.15, 20.00,
22.15
16.15, 20.30, 22.30
14.00, 15.45, 18.00,
20.00, 22.00
13.30, 15.30,
17.30, 19.30

Movieplex
City Cinema

Spice Jazz Night

Chill out music
Cotton Club
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 313.13.13

21.00

Stand-Up Comedy

Fanatik night cu Tibi
19.30

Club A
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

Toni Ceb’s sax and vocal live

Famous Bands
21.30

Terminus
Str. George Enescu nr. 5
Telefon: 318.16.67
www.terminus.ro

FILME

Muzic` pentru cunosc`tori
21.00

AI |NCREDERE |N B~RBA}I!
SUA, comedie, 2005

FILM |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

BORAT
SUA, comedie, 2006
Regia: Larry Charles
Cu: Sacha Baron Cohen, Pamela
Anderson
Cinema Corso

11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.30

BRASILEIRINHO
Coproduc]ie, documentar, 2005
Regia: Mika Kaurismaki
Cu: Teresa Cristina,
Ademilde Fonseca
Cinema Union

20.00

CASINO ROYALE

C^RTI}A

FALEZE DE NISIP
Rom#nia, fic]iune, 1982
Regia: Marin Moraru
Cu: Victor Rebengiuc, Marin Moraru

15.15

SUA, aventur`, 2006
Regia: Jonathan Dayton,
Valerie Faris
Cu: Greg Kinnear, Toni Collette,
Paul Dano

Hollywood Multiplex
Movieplex

13.15, 22.00
13.15, 17.45

COD 46
Marea Britanie, romantic, 2003
Regia: Michael Winterbottom
Cu: Tim Robbins, Togo Igawa
Cinema Union

Coproduc]ie, musical, 2005
Regia: Benito Zambrano
Cu: Alberto Joel Garcia Osorio,
Roberto Sanmartin
Cinema Union

Rom#nia, dram`, 2005
Regia: C`t`lin Mitulescu
Cu: Doroteea Petre, Timotei Duma
18.00, 20.00

DIAMANTUL S^NGERIU
SUA, ac]iune, 2006
Regia: Edward Zwick
Cu: Leonardo DiCaprio,
Djimon Hounsou
Premier`
Hollywood Multiplex

12.45, 15.45,
18.45, 21.45
City Cinema 13.45, 16.30, 19.30, 22.30
Movieplex 13.45, 16.30, 19.15, 22.00
Cinema Patria
11.00, 14.00,
17.00, 20.00

DINCOLO DE TRECUT
Regia: Tony Scott

Australia-SUA, film de anima]ie,
2006
Regia: George Miller
Voci: Elijah Wood, Robin Williams,
Hugh Jackman
Hollywood Multiplex
Movieplex

15.30, 17.45
14.00, 18.15

14.00, 16.30, 19.00

NINOTCHKA
SUA, comedie, 1939
Regia: Ernst Lubitsch
Cu: Greta Garbo, Melvyn Douglas
17.00

Regia: Christopher Nolan
Cu: Hugh Jackman, Christian Bale

Cu: Cristian Mitescu, Claudiu
Iordan, Graţiela Ene

Hollywood Multiplex
18.15, 21.00
Movieplex
15.00, 19.45, 22.30

Teatrul }`nd`ric`
Sala Lahovari
Telefon: 315.23.77

REGINA AFRICAN~
SUA, aventuri, 1951
Regia: John Huston
Cu: Maurice Chevalier, Jeanette
MacDonald
Cinema Eforie

19.00

Cinema Union

Premier`
Hollywood Multiplex
Movieplex

{PILUL
Marea Britanie, comedie, 1965
Regia: Richard Lester
Cu: Michael Crawford,
Rita Tushingham

18.00

13.30, 15.45,
18.00
Movieplex 13.30, 18.00, 20.15, 22.30
Cinema Pro 14.15, 16.30, 18.45, 21.00

Republica Ceh`, documentar,
2003
Regia: Erika Hnikova
Cu: Karolina Chuda, Eva Dolezalova

O NOAPTE LA MUZEU
SUA, comedie, 2006
Regia: Shawn Levy
Cu: Robin Williams, Ben Stiller,
Mickey Rooney
Hollywood Multiplex

15.00, 17.30,
20.00, 22.30
14.30, 16.45, 21.15
13.00, 15.15, 17.30,
19.45, 22.15

OASE FRAGILE

20.00

UN AN BUN

NEW YORK (FUNCKIN’CITY)
De: Peca {tefan
Regia: Peter W. Brook
Cu: Lauren]iu B`nescu, Adrian
Nicolae, Irina Ioni]`
Teatrul Luni de la Green Hours
Telefon: 0788.452.485

20.00

VACAN}A
SUA, comedie, 2006
Regia: Nancy Meyers
Cu: Cameron Diaz, Kate Winslet,
Jude Law
Hollywood Multiplex
Movieplex

16.15, 21.30
19.00, 22.00

TEATRU
ALBĂ CA ZĂPADA
ŞI CEI ŞAPTE PITICI
Dup`: Fraţii Grimm
Regizor: Cristian Pepino

Avanpremier`
Movieplex

PUBLICITATE

EVENIMENTE
APARI}IE NOU~ DE CARTE
„Compania amorului”
\n cele mai frumoase 100 de
poeme rom#ne[ti

CONCERT

13.00, 16.00, 19.00

SUA, dram`, 2006
Regia: Frederic Galfo
Cu: Sharon Hogg, Aneese Khamo
19.30

20.00

De: Petru Romo[an
Editura Compania
Pre]: 19 lei

SUA, dram`, 2006
Regia: Ridley Scott
Cu: Russell Crowe, Marion
Cotillard, Albert Finney
Cinema Festival

CUM SE FACE?

15.00

THE BEAUTY EXCHANGE

Centrul Ceh

SUA, comedie, 2007
Regia: Les Mayfield
Cu: Lucy Liu, Cedric the Entertainer

10.00

Dup`: Robert Mazzuco
Regia: Cristi Hoga[
Cu: Oana Radu, Cristi Hoga[,
Virgil Mardare
Casa de Cultur` a Studen]ilor
Sala Pod
Intrarea liber`
Telefon: 315.25.42

13.45, 19.00
15.45

Cinema Eforie

Austria, documentar, 2005
Regia: Erwin Wagenhofer
Cu: Jean Ziegler, Peter Brabeck

City Cinema
Movieplex

Galeria HAG găzduieşte, până pe 28 februarie, expoziţia
lui Dorel Găin` intitulată „Imago Mundi G+G”. Artistul
trăieşte şi lucrează la Cluj şi a prezentat lucrările sale în
numeroase expoziţii atât în ţară, cât şi în străinătate.
Tablourile expuse prezintă „vechi sau noi fotografii de
dinspre şi de dincolo de mine, desene f`cute pe când
eram copil, obiecte din trecutul recent, repere ale noilor
sau vechilor mitologii”, precizează autorul. Creaţiile
lui Dorel Găin` sunt „imagini care puse împreună
se completează şi, în acelaşi timp, se revoltă faţă de
discursul conformist sau trendi asupra parteneriatului
dintre istoria mare şi cea mică, dintre timp şi spaţiu”.

SUA, dram`, 2006
Regia: Douglas McGrath
Cu: Toby Jones, Daniel Craig

Fran]a, dram`, 2005
Regia: Dominik Moll
Cu: Charlotte Gainsbourg,
Laurent Lucas
Cinema Europa

Imago Mundi G+G

SCANDALOS

LEMMING

„Standards & More”
Cu: Puiu Pascu - pian, Ciprian
Parghel - contrabas, Titi Herescu
– baterie, Irina Conti – vocal
Centrul Na]ional de Art` „Tinerimea
Rom#n`”
19.30
Bd. Schitu M`gureanu nr. 4
Telefon: 315.13.71

EXPOZI}IE
Expoziţie de pictură şi desen
„Imago Mundi G+G”
De: Dorel Găină
Galeria HAG
Str. Maria Rosetti nr. 53
Telefon: 0721.261.242
Ultima zi – 28 februarie

OSS 117: CAIRO,
CUIBUL SPIONILOR
Fran]a, comedie, 2006
Regia: Michel Hazanavicius
Cu: Jean Dujardin, Aure Atika
Premier`
Hollywood Multiplex
17.30, 19.45
Movieplex
13.00, 18.00, 20.00
Studio
10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00

PRESTIGIUL
SUA, ac]iune, 2006

REDAC}IE

B-dul. Dimitrie Pompeiu 6,
20337 Bucure[ti 2
www.compact.info.ro
Tel: 021/201.27.70, Fax: 021/201.27.01

16.00

HAPPY FEET – MUMBLE,
CEL MAI TARE DANSATOR

14.00

CUM MI-AM PETRECUT
SF^R{ITUL LUMII

Cinema Elvira Popescu

14.30

HABANA BLUES

Premier`
Hollywood Multiplex

CLASA DE T~NT~L~I

SUA, S.F., 2006

13.00

FIECARE SE CREDE NORMAL

NUME DE COD:
AGENTU’ DE SERVICIU

SUA, comedie, 2006
Regia: Todd Phillips
Cu: Billy Bob Thornton, Jon Heder

Redactor-[ef: Horia Ghibu]iu
Redactor-[ef adjunct: Daniel Nanu
Editor coordonator: Cristina Dr`gulin
Bucure[ti: Alexandra Du]ulescu, Dana Lascu
Na]ional: Mihaela R`ileanu
Interna]ional: Anca Petrache
Economic: Otilia Cristea
Sport: Ciprian Voiculescu, Cristian Marcu
Monden: Laura Dud`u, Iulia Roman
Ghid Bucure[ti: C`t`lina {eitan, Anda Dinc`
Pagini Speciale: Bogdan Biszok,
Ioana Moldoveanu

14.15
14.45, 19.15
14.45, 19.15

NOI HR~NIM LUMEA

Hollywood Multiplex
22.30
Movieplex
15.45
Cinema Gloria
14.00, 16.30, 19.00

Hollywood Multiplex

Pelicula este o comedie savuroas`. |ntreaga ac]iune
se desf`[oar` \n jurul lui Jake (Cedric the Entertainer,
foto), un tip normal, care se trezeşte într-o cameră de
hotel, cu o durere groaznică de cap, alături de un cadavru şi o geantă în care se află 250.000 de dolari. Jake
nu-şi mai aduce aminte cum a ajuns acolo şi cine este.
|n peisaj apar Diane (Nicollette Sheridan), pretinzând
că este soţia lui, [i Gina (Lucy Liu), o chelneriţă care
sus]ine că este prietena sa. Jake este convins că, în
realitate, el este agent CIA, iar numele lui de cod este
„The Cleaner”. Pe parcurs, îşi dă seama că este singurul
care va putea dezlega misterul identităţii lui, dar şi a
celor din jurul său.

Hollywood Multiplex
Movieplex
City Cinema

Cinema Eforie

SUA, ac]iune, 2006
Regia: Martin Campbell
Cu: Daniel Craig, Judi Dench

SUA, poli]ist, 2006
Regia: Martin Scorsese
Cu: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson

Nume de cod: Agentu’
de serviciu

SUA, fantastic, 2006
Regia: Stefan Fangmeier
Cu: Edward Speleers, Jeremy Irons,
John Malkovich

Hollywood Multiplex

Premier`
Hollywood Multiplex

Cinema Scala
Spice Club
Str. Calea Victoriei nr. 21-23
Telefon: 312.01.36

15.30

ERAGON

Cinema Eforie

BABEL

Seara Libera
Opium Studio
Str. Horei nr. 5 bis
Telefon: 0722.559.952

Chill out caﬀe

ARUNCAT LA CANAL

BANDITELE

What’s up
Str. Slănic nr. 2
Telefon: 0722.331.226
20.00

Hollywood Multiplex

16.45, 19.30,
22.15
13.15, 16.00, 19.00, 21.45

SUA, comedie, 2006
Regia: Joachim Roenning, Espen
Sandberg
Cu: Penelope Cruz, Salma Hayek

Sear` hard & heavy

BrainLick cu Yazee

Club Revenge
Str. Şelari nr. 9-11
Telefon: 0722.360.005

19.00

EXPOZI}IE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SUA, horror, 2006
Regia: David Moreau
Cu: Olivia Bonamy

Hollywood Multiplex
14.00, 16.00
Glendale Studio
15.00, 18.00, 21.00
Movieplex
13.00, 17.45

Expirat
Str. Brezoianu nr. 4
Telefon: 0726.804.142
www.expirat.org

Amateurs Night

Karola by N
P-ta Valter Mărăcineanu nr. 1-3
Telefon: 0723.113.113

Club Hook
Str. Mântuleasa nr. 27
Telefon: 0722.355.377

Sear` folk cu sup` [i invita]ii!!

The Jack Bar & Rock
Calea Griviţei nr. 55
Telefon: 312.80.56

Fire Club
Str. Gabroveni nr. 12
Telefon: 312.70.19
Site: www.fire.ro

21.00

Movieplex
City Cinema

16.30, 19.15,
22.00
13.00, 18.45, 21.30
17.00, 21.45

EI ATAC~!

APOCALYPTO

Movieplex

R & B Soul Food Music!!!

El Comandante
Str. Sf. Ştefan nr. 1
Telefon: 0724.396.043

Movieplex

Hollywood Multiplex

Schwarze Tanzen

Atmosfera Route 66 &
Harley Davidson

Suburbia
Str. {elari nr. 19

Open Microphone

Onx Club
Splaiul Independenţei nr. 290
Telefon: 311.95.83
www.onx.ro

Hollywood Multiplex

18.00, 20.30,
22.45
15.30, 20.00, 22.15

SUA, dram`, 2006
Regia: Mel Gibson
Cu: Rudy Youngblood,
Dalia Hernandez

Sangria darts contest

KARAOKE
Coyote Café
Calea Victoriei nr. 48-50
Telefon: 311.34.87

21.00

Big Mamou
Splaiul Independenţei nr. 2B
Telefon: 0724.671.108
www.bigmamou.ro

DJ Jaws

Cu: Denzel Washington, Val Kilmer,
James Caviezel

Hollywood Multiplex

Oldies Party

DJ
Club A
Str. Blănari nr. 14
Telefon: 313.55.92
www.cluba.ro

Regia: Bart Freundlich
Cu: Julianne Moore,
David Duchovny

Old Music
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TVR 1

0.35

|nt#lnirea cu dragonul

PRO TV

ANTENA 1

PRIMA

TVR 2

23.45 Disp`ru]i f`r` urm`

20.15

23.30

17.00

12.00 Ne vedem la... TVR!
13.00 Hannah Montana (s,
SUA)
13.30 Spioanele (s, SUA)
14.00 Jurnalul TVR
15.00 Deliciile bucătăriei
15.30 Krónika
17.00 Jurnalul TVR
17.15 Sănătate pentru toţi!
17.45 Dis-de-seară
19.00 Jurnalul TVR
20.20 Foc încrucişat
21.10 Regii blestemaţi (s, Franţa/Italia)
22.05 Reflector
22.45 Jurnalul TVR
23.15 Nocturne
0.00 Viaţa ca-n filme (s, SUA)
0.35 Întâlnire cu dragonul
(dramă, Luxemburg)
2.40 Jurnalul TVR (r)
3.45 Regii blestemaţi (s, Franţa/
Italia) (r)

10.15 Rebel în California (s,
SUA) (r)
11.00 Întuneric fatal (dramă,
SUA)
13.00 Ştirile PRO TV
13.45 Ticăloşii (comedie, SUA)
(r)
16.00 Tânăr şi neliniştit (s,
SUA)
17.00 Ştirile PRO TV
17.45 Om sărac, om bogat (comedie, România)
18.50 Ştirile sportive
19.00 Ştirile PRO TV
20.30 Oceanul de foc (acţiune,
SUA)
22.15 La Bloc (r)
23.00 Ştirile PRO TV
23.45 Dispăruţi fără urmă (s,
SUA)
0.40 Omul care aduce cartea
(r)
0.45 Ştirile PRO TV

ACAS~

HALLMARK

7.00 Iubire de mamă (s, Mexic/
SUA) (r) 9.00 Fetele Gilmore
(s, SUA) (r) 10.00 Culoarea
păcatului (s, Brazilia) 11.00
Pariul iubirii (s, Mexic) 13.30
Jurământul (s, SUA/Columbia)
15.30 Iubire de mamă (s,
Mexic/SUA) 17.30 Poveştiri
adevărate 18.30 Rebelde (s,
Mexic) 20.30 Iubire ca în filme
(s, România) 21.30 SOS, viaţa
mea! (s, Argentina) 23.30
Jurământul (s, SUA/Columbia)
(r) 1.15 Poveştiri adevărate (r)

Povestea unui cavaler

4.30 Desene animate:
Jetix: „Piloţii Nascar"
5.30 7 zile (r)
6.00 În gura presei
7.00 Dimineaţa devreme
9.00 În gura presei (r)
10.00 Concurs interactiv
11.00 Vivere - A trăi cu pasiune
(s, Italia)
12.00 Vocea inimii (s, România)
13.00 Observator
13.45 Divertisment: Vreau să
fiu mare... Vedetă ! (r)
16.00 Observator
16.45 9595 - te învaţă ce să
faci
18.00 Vocea inimii (s, România)
19.00 Observator
20.15 Povestea unui cavaler
(aventură, SUA)
23.00 Observator

DISCOVERY

10.00 Lumi diferite (s, SUA)
11.00 Ed (s, SUA) 12.00 Călătorie
în Vest (aventură fantastică,
SUA/Germania) 14.00 Lumina
blândă a dimineţii (dramă,
SUA) 16.00 Lumi diferite (s, SUA)
17.00 Ed (s, SUA) 18.00 Călătorie
în Vest (aventură fantastică,
SUA/Germania) 20.00 Străinul
de lângă mine (dramă, SUA)
22.00 În umbra legii (s,
Canada) 23.00 Regăsirea lui
Marian (dramă, Anglia)

13.00 O pradă mortală 14.00
Operaţiunea internaţională
pentru salvarea submarinului
- Investigaţie specială 15.00
Cum se fabrică diverse lucruri? 15.30 Cum se fabrică
diverse lucruri? 16.00 Maşini
pe alese 17.00 Automobile
americane
recondiţionate
18.00 Motociclete americane
19.00 Vânătorii de mituri
20.00 Tehnologie extremă
21.00 Truma 22.00 Dr. G,
medic legist

FILMUL SERII |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

22.10

COMEDIE

Agentu' C.I.A.
20.30 AC}IUNE

Oceanul de foc
O echipă internaţională de oameni de ştiinţă
iniţiază un experiment, în ciuda avertismentelor doctorului Nathan Marcus. Acesta îi previne pe savanţi că
studierea unui asteroid care se apropie de Pământ ar
putea fi periculoasă, însă nimeni nu-l ia în seamă. În
doar câteva zile, sumbrele previziuni ale lui Marcus se
împlinesc. Pământul este deviat de pe orbita sa şi atras
atât de aproape de Soare, încât viaţa pe Terra devine
aproape imposibilă. Temperatura creşte alarmant,
iar apa devine un lucru pentru care ai putea ucide.
Ofiţerul LAPD, Tom Bracket (Casper Van Dien, foto),
se luptă să păstreze ordinea în oraşul cuprins de haos,
în timp ce caută să găsească o explicaţie pentru straniul fenomen.
SUA, 2006; Regia: Rick Drew; Cu: Casper Van Dien, Venus Terzo
Rezolvarea rebusului din num`rul trecut
OBTUZITATI-PRUDENT-EN-TASARE-MOV-ANI-OCHIREHEI-ARSIC-CIRES-ACEI-OI-FIRMA-N-V-STRIU-VAODAI-TRAIT-REUNI-IDEE
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La sfârşitul anilor ’50,
Allan Quip (Douglas McGrath), un profesor de gramatică, este împins de soţia
lui (Sigourney Weaver, foto)
s` duc` o viaţă spectaculoasă
şi primejdioasă. Pentru a
scăpa de insistenţele ei,
Allan îi spune că lucrează
la CIA. Din întâmplare, absurda idee devine realitate:
el este trimis ca agent în
Cuba, unde Fidel Castro
e noul lider. Dar nici aici
Allan nu se poate bucura
de linişte, pentru că soţia,
dornică de aventură şi de o
viaţă trepidantă, apare pe
neaşteptate.
Coproducţie, 2000
Regia: Douglas McGrath
Cu: Sigourney Weaver

Rezolvarea integramei din num`rul trecut
F-T-R-D-COPILAROS-ARCADE-A-PRINCIPAL-U-S-FOI-CORTSMECHER-LARMA-FLEAC-VULTUR-BLANI-LUMIEREANANGHIE-RIT
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Dezleg`rile Sudoku
din edi]ia de vineri.

SURS~ PROGRAME TV:

Alert` medical`

8.15 Camera de râs
8.30 Conan aventurierul (s,
Germania/SUA)
9.30 Al şaptelea cer (s, SUA) (r)
11.00 Tele RON
12.30 Play
14.10 Dragoste şi putere (s,
SUA)
14.45 Rubrica de sport (comedie, SUA) (r)
16.25 Al şaptelea cer (s, SUA)
17.25 Dezastre în lumea sportului
18.00 Focus
19.00 Camera de râs
19.20 Cele mai uimitoare filme
din lume
20.00 Poliţia în acţiune
21.30 Trădaţi în dragoste
22.00 Mondenii (r)
22.30 Focus Plus
23.30 Alertă medicală (s, SUA)
0.30 Focus (r)

TV SPORT
14.00 Ştirile TV Sport 14.15
Fotbal, Cupa Angliei: Queens
Park Rangers / Luton Town
- Blackburn Rovers 16.00
Ştirile TV Sport 16.30 Fotbal,
Cupa Angliei: Arsenal - Bolton
Wanderers 18.30 Ştirile TV
Sport 19.00 Baschet masculin:
Dinamo Bucureşti - CSU
Asesoft Ploieşti 21.00 Cupa
Angliei - Rezumat 21.30 Ştirile
TV Sport 22.00 World Wrestling
Entertainment, SMACK 23.00
Poker: „Faceţi jocurile!"
PUBLICITATE

15

HBO

Dinotopia

12.30 Natură şi aventură (r)
13.00 Fără limite (r)
14.00 ABC... de ce?
14.30 Aventuri din Kytera (s,
Australia)
15.00 Împreună în Europa!
16.00 Jurnalul TVR (r)
16.30 E Forum
17.00 Dinotopia
(aventură,
SUA)
18.00 Lecţia de... ştiinţă
18.35 Lege şi ordine (s, SUA)
19.25 Populaţii străvechi
20.00 EU-RO Case
20.30 Lumea de aproape
21.00 Ora de ştiri
22.10 Agentu' C.I.A. (comedie,
coproducţie)
23.45 Sport extrem (r)
0.15 Familia mea dementă (s,
SUA)
0.45 Jurnalul Euronews pentru
România

PRO CINEMA
10.20 Lumea PRO CINEMA 11.15
Proiectul Medusa (thriller, SUA)
13.15 Monştrii lui Brady 13.45
Misterele planetei albastre (r)
14.45 Verdict: Crimă! (s, SUA)
(r) 16.00 Calea misterelor (s,
Canada/SUA) 17.00 Seinfeld
(s, SUA) (r) 18.00 Joan din
Arcadia (s, SUA) 19.00 Walker,
poliţist texan (s, SUA) 20.00
Entertainment News 20.20
Smallville (s, SUA) 21.30 Iubire
în lumina reflectoarelor (s,
SUA)

20.00 Nimeni nu e perfect
10.05 Tipu' de la cablu (comedie, SUA)
11.40 Ce vrăji a mai făcut nevasta mea (comedie, SUA)
13.20 Tatăl vitreg al miresei
(comedie, Australia)
14.55 Hustle (dramă, SUA)
16.30 Din nou acasă (romantic,
Canada)
18.00 Micuţii infractori (acţiune, SUA/Germania)
19.30 Pe platourile de filmare
(s)
20.00 Nimeni nu e perfect
(comedie, SUA)
21.35 Fără control (thriller,
SUA)
23.25 Ce vrăji a mai făcut nevasta mea (comedie,
SUA)
1.10 Deadwood (s, SUA)
2.05 Yakuza (thriller, SUA)
3.40 Cămaşa de forţă (thriller)

MTV
6.00 MTV Wake Up! 7.00
Breakfast Club 9.30 MTV Super
Hits 11.00 My Own (r) 11.30 MTV
Urban 12.30 MTV Siesta 13.30 Us
Top 20 (r) 14.30 Pimp My Ride
(r) 15.00 MTV Classroom 16.00
MTV News 16.30 Popular Music
18.00 Total Request Live 19.00
MTV Popular Music 20.00 MTV
Super Hits 20.30 Euro Top 20
21.30 MTV News (r) 22.00 Where
My Dogs At? 22.30 Trick It Out
23.00 The Rock Chart 0.00 Rock
Music @ MTV!
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BERBEC
21 MARTIE - 20 APRILIE
Intui]ia ar trebui să vă ajute să trece]i mai u[or peste încurcăturile de azi sau măcar să le în]elege]i mai
bine. Sunte]i foarte emo]ionat [i tensionat, tocmai
când colegii se decid să facă în glumă o grevă!
S– B– N–

LEU
23 IULIE - 22 AUGUST
Vă trezi]i că nu vă mai pute]i lua gândul de la un prieten sau rudă care nu reu[e[te să-[i găsească „jumătatea”. Nu este exclus să uita]i de serviciu, tot încercând să-i aranja]i o întâlnire!
S– B– N–

S~GET~TOR
22 NOIEMBRIE - 21 DECEMBRIE
O aventură sentimentală se înfiripă pe nea[teptate [i
nu scăpa]i de ceea ce dorea]i, adică de aten]ia [i curiozitatea anturajului. Creativ, amabil [i exuberant, îi
influen]a]i pe to]i cei din anturaj prin optimism.
S– B– N–

TAUR
21 APRILIE - 20 MAI
Ie[i]i în eviden]ă prin capacitatea de a analiza cu
minu]iozitate toate detaliile unor probleme pe care se
pare că nu le-a în]eles nimeni din anturajul profesional ori chiar familial. Da]i solu]ii ce doar par simple!
S– B– N–

FECIOAR~
23 AUGUST - 22 SEPTEMBRIE
Partenerul dv. nu poate în]elege de ce vă grăbi]i să
depă[i]i ni[te etape care ar fi trebuit să vă atragă
aten]ia de abia în luna următoare. Conflictul reînvie
neîn]elegeri mai vechi [i nu reu[i]i să-l lini[ti]i deloc.
S– B– N–

CAPRICORN
22 DECEMBRIE - 19 IANUARIE
Este posibil să fi]i anun]at că în curând ve]i primi
musafiri de departe pentru o perioadă mai lungă [i
intra]i imediat în panică. Încerca]i să trezi]i interesul
celor dragi pentru a fi ajutat fără alte amânări.
S– B– N–

GEMENI
21 MAI - 20 IUNIE
A]i a[teptat cu nerăbdare să se schimbe câte ceva în
via]a dv. [i acum parcă sunte]i prins într-un vârtej din
care nu mai ave]i cum să scăpa]i. Partenerii amabili [i
în]elegători vă ajută să analiza]i toate [ansele.
S– B– N–

BALAN}~
23 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE
Este de preferat să nu refuza]i nicio promovare ori job,
chiar dacă implică pentru început deplasări scurte [i
multe. Via]a personală nu vă oferă ceea ce dori]i, a[a
că prefera]i să munci]i mai mult.
S–B– N–

V~RS~TOR
20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE
Insista]i în continuare să vă găsi]i un partener de
cuplu mai serios, pe care să vă pute]i baza în orice
situa]ie. Azi, flirta]i cu persoane prea tinere să vă
în]eleagă aspira]iile sentimentale [i profesionale.
S– B– N–

RAC
21 IUNIE - 22 IULIE
Legăturile de rudenie se dovedesc azi foarte folositoare, dar vă este oarecum interzis să face]i promisiuni în locul altor persoane. Pentru unii nativi apar noi
posibilită]i de emigrare ori joburi excep]ionale.
S– B– N–

SCORPION
23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE
O dorin]ă mai veche devine realitate [i pute]i afirma
că v-a]i văzut azi visul cu ochii. Eforturile dv. profesionale încep să-[i arate roadele, însă chiar nu ave]i cum
să vă elibera]i pentru a sta mai mult cu cei dragi.
S– B– N–

PE{TI
19 FEBRUARIE - 20 MARTIE
Dori]i să oficializa]i o rela]ie, ce poate fi doar amicală,
fără obliga]ii până acum. În familie, atmosfera este
calmă, iar la serviciu calită]ile vă sunt recunoscute.
Totu[i, vă lăsa]i cuprins de o stare de nelini[te!
S– B– N–

LEGEND~: S = Sex; B = Bani; N = Noroc;

REBUS

- sus;

- mediu;

Rubric` realizat` de Tina Rizea

- jos
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ORIZONTAL: 1) Organizaţie sportivă –
Os la piciorul vitelor. 2) Elevă la şcoala
medie – Dună! 3) Epocă geologică –
Emisar. 4) Mică deschidere în uşă – Cui
bont. 5) Seci la miez! – Omul de lângă
noi la serviciu. 6) Maestru de dans. 7)
Zei păgâni – Sclavi. 8) Spus la telefon
– A răni. 9) Nepăsătoare. 10) Stare de
ebrietate – Cat.
VERTICAL: 1) A bârfi – Fotoclub gol!
2) Poetic – Lespezi. 3) Vechi decret –
Pachet la poştă. 4) Bune! – Specialiştii
mediului. 5) Artişti – Mese goale!
6) Unele care apar o dată la 12 luni
– Culă! 7) Distanţat – Păsări de baltă.
8) Înspăimântat. 9) Păreri personale
– Placă a capitelului unei coloane. 10)
Prăjiţi, făcuţi pai sau piure – Capăt de
vrej!
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SUDOKU presupune completarea careului de 81 c`su]e
dup` O SINGUR~ REGUL~: orice rând, orice coloan` [i
oricare p`trat de 3x3 c`su]e s` con]in` o singur` dat`
fiecare cifr` cuprins` \ntre 1 [i 9.
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{efii servitorilor
Sfer` material`

Fricos
Loc de
\mbarcare

Dragoste de
adolescen]i
A
\nvinui

}el
Rele!

Infanterist
de elit`
|n cerc!



Intermediere
Cerc
luminos
Pies`
la table

Regizorul
american
din imagine
(David)

Zdren]e
Purcel p#n`
la un an
Dans
spaniol

Lac de
munte
Ajutor la demonstra]ie

Ocolul
vitelor

Inel
de lan]

R`m`[i]`

Sit`
Yan
Dillon

Arbust milenar (var.)
Fugari din
armat`
Controlor
la grani]`

- Tat`, cum am ap`rut eu pe
lume?
- B`, fiule, cred c` \ntr-o zi tot
ai s` afli! P`i, eu [i cu maic`-ta
\ntr-o zi am intrat \ntr-o camer`
de chat a Yahoo-ului. Am aran-

jat apoi o \nt#lnire via e-mail
cu maic`-ta [i ne-am \nt#lnit
\ntr-un internet cafe virtual.
Ne-am strecurat \ntr-o camer`
privat`, unde maic`-ta a fost
de acord cu un download din
hard-ul meu. Imediat ce eram
gata de upload, am descoperit
c` niciunul dintre noi nu folosise firewall-ul [i fiindca deja
era prea t#rziu s` d`m delete,
nou` luni mai t#rziu a ap`rut
un mic popup binecuv#ntat
care a ]ipat din to]i r`runchii:
You‘ve got m@le!

PROVERBE R~ST~LM~CITE |||||||||||||||||||||||||

Get`

|n cuib!
A se
alia
Afirma]ie

Lipsite
de
ru[ine
Br#u
pentru
cartu[e

So]ia: - Iubitule... Ce faci?!?
So]ul: - Nimic!...
So]ia: - Cum, nimic?!.. De o or`
tot studiezi certificatul nostru
de c`s`torie!...
So]ul: - P`i, [tii, caut [i eu data
expir`rii!...

Cine se scoal` de diminea]` casc` toat` ziua.
Fie p#inea c#t de rea, tot mai bun e cozonacul.
Dec#t s`rac [i bolnav, mai bine bogat [i s`n`tos.
Nu te pune cu prostul, c` are mintea odihnit`.
Mama pro[tilor e mereu gravid`...
C#nd pisica nu-i acas` \nseamn` c` e la veterinar...
Cearta f`r` b`taie e ca nunta f`r` l`utari.
Cine-i harnic [i munce[te are tot ce vrea.

Fi]i glume]i [i trimite]i bancuri
Margini
de
hotar!

Compact v` a[teapt` bancurile, \nso]ite de nume [i v#rst`, la
ionut.zgondoiu@compact.info.ro
Haide]i s` râdem \n fiecare zi!

LUNI Joburi & Internet .... MAR}I Digital & Educa]ie .... MIERCURI Auto & Via]` s`n`toas` .... JOI Stil & Turism .... VINERI Night Fever

